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 باتكلأ ظيرقت

 مالفألا جنت ام انل تبي انإو ديبي يدبألا جنت ام
 نيههجا هبعصو هلإو ديحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل ديحا
 لع خيشلل تبسن يذلا باتل ١ بجمل١ لب باتكلا اذه تمفمعن يفاف دعب و
 ةولسو رظانلل ةهزن هتدجوف هتباكح يزيلكنالا تاسال تدنسإو هتيإور نءدلا

 فطل نع هينابم برعت حارشنأو طاشن رطاوقللو حايترا بولفنلل هيف رطاخلل

 هنلثوا دهشي و ةقئانلا هنيماضم عئادب نع ةفئارلا هظانلا عئاور عصفتو هيناعم

 ضنئاقنو نونفلا بئارغ نم هيف عمج رايخالا نسحب هفنصلبو رادنملا ولعب
 مصف بلاطللا كرشا دصانملا ىتنا ىلا :نرقو نونلاو بضلا نوجلإو دحنا

 نع فشكو عئانصلا رارسا نم ينخ ام هيف ربظا بلاط لكل بوغرملا هنا
 هتانغا ام ءاكحا ّ نم كلذ ىلا فاضإو مقاربلا مولعلا تاردذم هجو

 اذه يف هتربظإو رخإوألا هب ثدرفت امو ردإونلا فئاطلب هحثوو . اءدنلا
 يناعم فنايب يف عيدبو عم عماج تاءرتخلا عيوجل عرتفم وهف رخالا رودلا

 نع نم هادبا اب لصولا يو عض ىلا لصف نم لقنتي عفان تاءدتبملا
 ل احنا ناسلب هيف لوقي ل اضفملا هنلءوم نك

 كروان ال ايلا ىف انك ان هيجل يركذ نات تيد
 كرايم ا يح اننوم هيك“: هللا ككحم تنكر

 كلسو داجا هناف هاشو ناسحالاو نسحلا زارطبو هاشنا نم رد هللف
 ةساح تبكو هيناما ىلاعت هللا هغلب دارملا قوف ام هب غلبو دادسلا قيرط

 دوجولا نيئزي ةمايإو هيل ايلل ةجمب اقلرالا عاد اقبل لضابتم لاز لو هيناشو

 يذلا مانألا دينم ةمرحب ليزخملا رجالاو ليمجلا ءانثلل اهتغم همالقا راثآب
 مانخنإو ةدبلا هركذب نسحي

 0 ل ذبع ءانلعلا مادقا بارت ريصقتلاب فرتعملا ريقفلا هبتكو
 نيئئامو نيعسنتو عبرا ةنس ملضعملا نابعش طسإوأ يف يندملا هداز مالسلا دبع

 الصم اًدباج ةمورحملاب فلإو



 اراب

 يي 0 :رماسملا

 ةبتاكلا شع ةعبارلا

 ةحالملا ةرشع ةسماخلا

 ماعتلاو لعنلا عرشع ةسداسلا
 هيئاجغو رجلا ةرشع ةعباسلا
 نيكاربلا ةرشع ةنماثلا

 زوذش - ةرشع ةعساتلا

 برعلا نو رشعلا

 نبدلا ناهرب ا نو رشعلاوةيداحا

 ( باتكلا نم ةمتث ) بعاصو نيدلا ناهري نورقعلإوةيناثلا

 (باتكلا نم ةمتث ) خيرانلاو ةيفارغجما نورشعلاو ةثلانلا
 ( باتكلا نم ةمث) تادابعلا نورشعلاو ةعبارلا

 (.باتكلا نم ةمتث ) عانجالا ةأيهو ناسنالا نورشعلإوةسماخلا
 نيدلا ناهرب بيأتك مانخ نورشعلاو ةسداسلا
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 م ادد جحا انج اه دب ل

 خرماسملا

 ىلوالا
 ةيناذلا

 ةيلانلا

 ةعبارلا
 ةسماخنا

 ةهداسلا

 ةعباسلا

 ةنماثلا

 ةعساتلا

 جرشاعلا

 شع ةيداحلا

 غرشع ةينأدلا

 عرشع ةئل اذلا

 يف

 باتكلا ةمدقم

 رنسلا

 ةدوعلإو رفسلا

 جاوزلا
 ةليغلا

 ةرواحم

 يزيئكمالا حتاسلا
 هيديدحلا ةكملا

 اطنط

 ماو اودابعالاودلاوملا
 ع

 تادنكوللإو تاناخنا
 ءاسنلا

 ةتسوبلا



 اكل

 ىلاعت هللا لعل نيمامالا ماقتب ةحتافلا يل ارقي نا هنم وجرإو هءانثو
  نسحا هي انعجو لانالا مايإو :هللا انغلب نيملاس اندري
 نيلاعلا نر هلل ديحماو نينا لاوجللا

 هلأسو هيلع لخد اجاوخاب اذإو هفرظو باوجحلا متخ ةنا من

 هشأرف يف عجم ا دقو روتف ضعب هدنع نا هل لاقف دلإولا نع
 " لاقو كلذ نع هعنف ههبنال هيلا تبهذ تئيش ناف جيرتسيل
 كلذل نيدلا ناهرب هباجاف هربخاف ماق اذاف تربح يق هرظنتم يف

 ىلا هترطس باتك اذه هل لاقو هفرظ يف باتكلا كلذ هارا مم

 لضنفتت نا كوجراف اهيلا هلاسرا ديرإو يدلاو نذاب رصمب يتدلإو

 ةسرد لفكتو هذجاو ةمازكو اح لاقف ةطسوبلا ىلا هليضوح
 فرصنأو

 والا رجا ىلا *
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 امإو تاروظحلا ميت تارورضلا يل لافو اوبتر اك مانا نا الا
 م لكآلل دن انك انئال مارلل ققوف ةرثكلا يق ناكف ماعطلا
 ابنا الا ةفيظن ةنسح ةيعطالا تناكو تاّرم نسخ ةليللإو مويلا
 اندالب ة اهلنم ىلع اندايدعا مدعل اهفاعن ايكف ضنا |و 2 ةليلق

 كسل إو نوتيزلاو نيجلاب نايحالا بلغا يف انمادنتا ناكو
 الف انزبخ هبشي ال مزيخ اذكهو كلذ هابشإو نيدرسلاب فورعملا

 ريكو ةنلكا 3 هإوس اندجو ولو اهزيخ مل ةطتخلا كم وهأ ردا
 اندوزهلا نيك نمزبخلا لاح فيلع ول قوق كفلاو ردهم ام

 راض ابتبغر مدع يزيلكالا ىأر الو ةيرددكسالا نم ريغ ازبخ

 | هحذيف.ةجاجدب موي لكانل ينأيو هيوشيو رانلا يف انل هدبعي

 تايبرلا نم انل رثكاو يديب اهخيم ىلوتا انآو يدلاو
 نايا تضع , دق ةلوجلابو  تاقوالا ضس ىف اب قا لكف

 رغث انلصو نالإو ررض ىندأ ةنيفسلا يق انل لصحي مورفسلا
 ديدسحلا ةكسلا .ةبرع بكرتو .رموقت مايا ةثالث .دعبو 'ايليسرم
 اذاف سيسرفلا دالب ةدعاق هو سيراب ةنيدم ىلا هجونتو

 ريغ اياطخ علل ترطب هشففو ملل رون هلام يارانلطو
 ةردح ل نودي انا اجر ألا لطي فعلا ادي ءارا ات عا اذه

 لام سارو لامالا ةياهن يل وهف لاوحالاو لاخلا عيججيف كاضر
 يناوخا ىلا تايحتلا ىذا يغلبت نأ اضياوجرإو لابقالو لوبقلا
 ك.ءانل يل رسيو هءاقب هللا مادا زيزعلا يلاخ دي لبقإو يناعو
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 اوس هلوط اطوطو عارذلا ٌدم ردقب ناسنالا ةماق نع عافترالا

 0 200- اوهإو رودلا لوخدل ةوك اهبو *اوسب

 رونلاو سوال شرف رص لكبو ءال | لوخد نم ًافوخ ةلوغقم

 ال الع البةنعم ةيإو قرا اهيفو موقلا ةداغ تسخن ىلع
 ٠ ىثلا نم تاقوالا ضعب يف ناسنالا يرتعي امو ”يتأأ نم

 نا داك رفسلا ةدم رجلا نال ًاليلق الآ انل لصحي مل ءيتلا نكلو

 ةليلق :تاقوا يف الا بارطخا انكر كصحي ف اياب نكي

 نيترم يدلاول لصح اغناو ةليحلا هذهب هررض عفدإو دقرا تنكف
 ةيبيفسلا انلوخد دنعو نيتفيفخ اتتاكو رمال ءادتبا قب كلذو

 انم تمدعا ةئيدر ةيئام شاور هل انبمش رجبا ربظ ىلع اندوعصو

 هججو ىلع يزيلكنالا انل لاق نأ ىلا ةيلكلاب هانكرتف لكألا ةوبش

 بكارل دب. ال هرافسأ 0 اهم يدورا هي وصلا

 ١ ا تدمع ىرئاك اذأ هن ال,تلكف ملو 0 3 ةنيفسلا

 ىلوالاف هتوق 0 0 د هيب 1

 بيترتو انقياضت 7 اخ 1 تللَذي 35

 7 يلو لاب ا 00

 1 هظنح يدلإو يبأف كلذ نم .عنتما نا لوا تدرا تنك



 رع

 نورفملاو ةطداسلا ةزماكلا

 هب عفشيل هتبتك لئاسلل هذه نم يلع هاقلا امرخآ اذهف

 تررح ابي يلاغتشإو يداهتجا ةجرد يلعتو تركذ اك يتوخا
 الو كظنل قيقرب ةيساحتإو كظعو نم ييمرحت ال ناوجرا انأو

 لضنب نحو مج عيبجل ىوشم يلا ورنا نع 0

 عم يدلإو 0 - نيدهتجت ةمات ةعح يف هللا

 هناف اجاوخلا امأو ل 2 هسورد ضعب

 هنم ١ لو ةظحل هبولسأ نعريغني َْغ بدإو فطل وذ لجر

 فصوت ال انب هتفأرو ةريسلا نسح انعم امزتلم ةظفل انفرشب لخي ام
 000 مف ةصرف كرتي ال فرعت نأ هريغ يف لق انعم هتلماعمو

 يدلاو ”لحأ اهبننجا الا ةلصخ نم انعبط ربغت لعي الو اهباج
 1 ا 0 هيار يئ ٌّق

 0 0 ا 1 8 اي ةرمقلا
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 نوكت نا امأ ةعفادملا رماب موقث يبلا ةفئاطلا هذهو اهلهإو ةكلملا

 هك ىلا رتمل او ريسلل ةدعتسم رمالا اذه ةذعم ةمادخ مانع

 0001 د تتايربو تاقولع ط نوكيت اهلا ريسملاب رمزت ةهج
 الو ةفولع ممل سيلو جاينحالا دنع تلعب اديحر نوكت نأ امإ

 ةي نفسا يف مضعبو ربلا يف نوكي ركاسعلا هذه ضعبو بتره
 0 0 ىلا 1 0 1 0 0

0 1 7 0000 

 ةياخلل جيردتلاب هللأ ءاش نأ
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 اهعطاق' تالخم يف لمعت ضاوحا ةطساوب اهتاعافترا قورف عيزوت

 فرحم سيوه عمج تاسيوهلاب و يو ) اهريغب اطاصتإو
 عارتخا د ضصضرإلا ةيغببطلاأ ذودخلا ضع مادعنالو ( ضوح

 دودحلا زييمت عالفلاو كح 0 2 0 2

 أد. ةيكلطاو :نالا ار م ال ةدئاف 00 بليل
 لابخلاب ناك ام غرجبالاب ناك ام مث ينراحصلاب ناك ام دودحملا

 ليص# ينت ال بلاغلا يف دودحلا كلت تناك الل نكلو ربنالأ غن

 نامسق يثو ضرغلا اذه لوصحل نوصخلا ذاختا كلذ نم ءاشنف

 ةريثك فيراصمب ىنبتو ةيربلا نوصحلا يف ىلوالاف ةعباث ريغو ةئباث

 راهنالإو راجلا لحاوسو ةيدوالا سور ىلع نوكتو ةريبك ةناومو

 ةيعيبط عناوم اهيف , ريف عضاوملا رئاسو قرطلا خاف نال
 ةيعابص“ تح ناك 0 0 هذهو 7 ةيناكريت ع رم 0

 ةيناثلاو راو 0 ةكرع 0 نا ريغ نم اهيلع

 ةهانأ| عناوملا هذه نم لك مث ةيرخلا نفسلا يف ةنباتلا ريغ ينعأ

 لب ةمالاو ةلؤدلا نع ةاماحنإو ودعلا دص ف اهسفنب موقت ال اهريغو

 نع نوعفاديو اهبلع نوموقي ةمالا لاجر نم ةفئاط نم دب ال
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 عومجم نع ةرابعوفو اط يفاك داريا نم ةلود لكل دب الو
 هذه 0 0 نف اهمزلي اب مايقلل ةيعرلا ىلع ةررقم ريدآقم

 أف ىلغ وأ مهض اراو مكالما ىلع وأ د ةبورضم ريدأقملا

 | دارا كسب نم دعم لا مخنيو هنولينعتنيو هيف نوربق
 اهزلي الل يفاك ريغ ةلودلا دارب 0 قو كرام و سكك:
 ةعفانلا رومالا نم هئاروتسأ ديرت ام وأ ةيرورضلا فراصملا نم

 كلزل مزلي ام تنادتسا رطانتلا لعو ربعالا ءارجخاك ةيعرلا ةعاعل

 طلاصتإو مالا طالتخا لبق ملاوحأ داي. شانلا ناك دقو

 نم ةعظفق وأ ةريزج يف ةمأ لك نكست ضرالا عاقب يف نيقرفتم
 ضعن دنع ايا اننريغن طلدخت ال ربمالاب وأ لابحاب ةدودخم ةراقلا

 نكاسم تناكو سانلا نم اهيلي نم نيبو اهنيب نوكت بورح
 ثرخ تقر اهو تفاضت مع ةقرفتم 1 010 قف سايلأ

 ىلع ابلاغ اوناكف تردملاو نادلبلاو ىرقلإو روفكلا كلذ نم

 قو ةيذوالا نره ةغنترملا عضاوملا يف ةراتو راجل او رهنالا يظاوش
 ةطساوب اهضعبب ندملا تلصتا ندهتلا دايدزابو لابحلا قوف ردانلا

 ةضفخلا عضاوملا يق ًالوا قرطلا بلاغ ناكو قرطلاو كللاسملا
 ةعطاقد قرط 0 18 ةروهشملا بام ىل ىلا لصوتلل ةيدوالا

 نرذملا عسنا الو اًريخا الا لابجل ةيزاوملا قرطلا لمعت لو اه
 تن دح 000 5 كلل تدجوو عاجالا قئالع فيك

 راضو اظ ةغطانلا رغو ل ابحإو ريعالل ةعطاقلا ةيعانصلا نايلخنا



 اف

 الا "لع الود ل اللب الآ تعالو ني 81 كلم هل ملل

 ألا لدع الو لدعلاب الآ ةراع الو ةراهلاب الإ جارخ الو جارخاب
 لكلا سارو ءارزولا ةماقتساب آلا لاعلا لصت الو لامعلا حالصاب

 اهكلي ىتح اهييدات ىلع هرادتقإو هسفنب هتيعر لاوحا كلل دق
 ةيكح تارلك ينال ةعماج ةرئاد ىنعملا اذه يف عضو دقو هكلمب الو

 نيعنيالف اهرودص ىلع اهزاجتأ دترإو ضعبب اهضعب طبترا ةيسايس

 اهيروص يظفحتل باوجلا ربظ يف كل اهتمسر دقو هذه يشاو اهفرط

 كوالا يقر وشما مسقتت ةموكح ا نا كلذ دعب يل لاق من

 نم بكرم سلجم اضوفم ل نوكي نأ يثثو ةيروهجا ةموكحلا
 3 00 نينا 0 0 ءاضعا

 يشر 0 صخمم ديب يهلإو 7 0 2 3 0
 نورا امأ هنال ةنلطمو ةديقم نيمسق ىلا ميا هذهو كلل

 ىلا اهنع جورخلا 0 ديقم كلما نوكي

 0--- 0 او د1 كل ا ةيكحلا يو هسفن ىروه

 ةعيرش هيأر .:روكيف هسفن 00 فرصتيو هيأرب 5 كلذ نم

 يف ةرادالا 30 ةقلطللا ةيكلمللا ةموكحلا يهو اهنوناق 37 "5

 ةيلام ةرآ داب كش رادار سام ةرادأو ةينيد ةرادأ ىل ىلا ةموكحلا



 اف

 هل رسيتي مل ًالإو هعون ظفحو هئاقب قيس ىلاعت هللا ةكح مب

 تاناويحلل ةسيرفو رطخل ةضرع نوكيف هسفن نع ةعفادللا الو واذ
 هل لصح نواعتلا دجو اذاف رشبلا عون لطبيو رويطلل ةمعطو

0-0 0 000000 

 00 0 ال. ضمن ممن ل

 2 تاناوجل اعادت لمح يذلا حالسلا سيلذ أ لظلاو

 ملدبال ري معيج دع دوجوم هنال متعب ىلع مهاودع عضل

 نوكي نأ روصتي الو ضعب نع مضعب نإودع عفدير خا يك نم

 نيعتيف 0 ه نع تانإويحلا عبمج كرادم روصقل | ممسنج ريغ م

 00 1 ما

 مضعنر ش 0 1 1 ودا ع
 | 1 واج نتا ور هع ننس تع

 صاوخب مخع ازيمس نوكي نأ أضيا دب الو هنم مل دب الف كلملأ

 00 2 داب هاما هل ميلسلا عقي ىتح
 لاو ةميرشلاب الا كلا ذه زع“ مي دال نكلو تقيزارت الو زاكتا

 ك1 ةعيرشل مق يجو توتا ةعاطلات هَ

 ليبس الو لاملاب الأ لاجرلل ماوق الو لاجرلاب آلا كلما زعالو

 ىه لدعلاو لدعلاب الل ةراغلل لنَبَس الو ةراملاب الا نامل ىلا



 انفي

 جرخي يذلا سردلاو داصحملاو ةعارزلاك ةرينك لاا ىلا اًبح
 تال ىلا جانحجي هذه نه دحاو لكو لبنسلا فالق نين بح

 قري نإ ليخشا )1  للالا مورا ةريثك عئانصو ةددعتم

 ردقلا عاتجا نم دب ال نجيح هضعب وا هلك كلذب دحاولا ةردق

 مفاعضال ةيافكلا ردق نرواعنل اب لصحف هسج ءانبا نم ريثكلا
 ءانباب ةناعتسالا ىلا هسفن نع ةعفادملا يف دحإو لك جانحي كلذكو
 0200- يع هزاكعس هلل نال هسنج

 0 يق د 0 يو

 هتوق فاعضأ ليفلاو دسالا ةردقو روتلاو ناتج ةردق ازكو رينكب

 اهنم دحإو لكل لعج تانإويحلا يف اًيعيبط نإودعلا ناك الو
 اضيع .نانيفالا لعجو وعول لدي كسلا
 ركفلل ةمداخ عئانصلل ةئيبح ديلاف ديلإو ركفلا هلك كلذ نب
 ُُُ 2 هك ا نع بونت يلا ١ تالالأ 0

 ةيطانلل مورق. ع ةئايلأ ياك عافدلل تانإويحلا عيج
 رشبلا نم دحإولا ةوق.نكل ةحراجلا بلاخلا نع ةيئانلا فويسلاو
 زجاع وهف ةرتخلا ايسال ميعلا تانإويحلا نم دحاولا ةوق موافثال
 ةدحمللا ثالالا ذاختاب. ضيا هتردق يفن الو هلحو اهتعفادم .:رع

 ةمزاللا عئاندلا 1 هسكفنب اقسم هذحو ةعفادملل

 ةيدج ءاياي نؤاعملا نم هلك كلذ ىف ذل د الف اناهنلاو الحل
8 



0 

 نورزشقلاو ةسماخلا ةرماسملا

 عارتجالا أيه و ناسن الأ

 ( باتّكلا نم ةمتت )

 ةينايدو ناسنالا عون 0 ىلع لوقلا انمذق دق من لاقف
 عوتلا اذه نزأ لوقت نالاو ماخلا اذه ىلا لوقلا هب قاسنأ اب
 مررت تللذلو قمل اهلا ري اذلالا تح ةقبظ يم اقلانلنألا
 قعم وه يذلا عامجالا رف هل دب ال أ عبطلاب يدم ناسنالا
 ةناشالا قلك نكلاعت هللا نا كلذ نايف محالطضا يف ةيندملا

 هتنايلآ ىلا ةاذهو ءاذغلاب ا انيلغ هل قبال ةروص ىلع هكرو

 دحإؤلا ةردق نأ الا هتردقو هركف نم ةيق عدوأ اب هليضتتو هترظفب
 هتاّيخ ةدامل مزلي امب ةيفإو ريغو هلجاح ليضحت نع ةرصاق رششبلا نم

 الف آلثم ةطنحلا نم موي توق وهو هضرف نكي ام لقا انضرف ولف
 للك ديلا اد زبخأو نيكل إو نحصلا ن هرينك جالعب آلا لصحي

 أ مثال تالا مرام لاعالا هذه نم دحإو

 كلذريغو يروخافلإو راجل إو دادحلاك تاعانصلا لهأ نمر ينكب

 هليصحت يف جاني ضيا وهف 0000 انضرف ولو



 مالو

 لوسر دحب .قدحلا: ءامالاو نينلكلا لع هبطت: بيب ايالاو هبا
 نهد يلع مث نافع ممرع ركب وبإ سو هيلع هلل 0

 ىأ كرش وا يلعل | رداتلا عناصلل ينن هيفا الاداب ل21

 000 ةرورض مالسلا هيلع هئيبم مع ال 0

 رفاك ريغ عدتبم هب لئاشاف هادع ام امإو تام ىلا لالعتساك

 تامرحمو تابجإوو ةيبلق لاعإو ةيندب لاعأ ةيمالسالا ةلملا هذطو
 00 لاصخ سه ىلا جر ةيندبلاف تت ورك تابودنمو

 تاو ةالضلا ةماقأو هللا 0 اديخم نإو هللا الآ هلا الأ

 صالخالا اهعجرم ةيبلقلإو هللا تيب حو ناضمر موصو ةاكزلا
 لاعالا نم ركذ ام لثم بجاولاو لمعلإو لوقلا يف لجو رع هلل
 لايعلاو لهالا نم 200 أم ٍ قافنالاو تانامالا ءادا لثمو

 رارضالاو دسخلاو دقحإو ةييلإو ةبيغلاو شغلا لف نه عرخأو

 عانطصا لم بودنللاو 00 هلام 2 ُِق خأَ

 مزليال ةعلس يف بيع ءافخا لثم نورككلإو رسعملا راظن 1
 ةمالا هذه لاوح ١ نرم ةيلاجا ةذبن هذهف كلذ وحنو اهد

 هت أدب ام يجنن ىلا دوعت نا ديراو ليوطنلا ىلا جانحي ةازتلاو



 ا

 دبعلا ناب نولئاقلا ناوفص نب مج باتا ةيمهجلا منمو
 ا ل دابجلا ةلذنع وهو ةبساكالو ةرزؤم الو الصا 2 ةردقال
 أنم دجوي

 تاقولخلاب هناحض هللا اوهبش ةببشلل ةعباسلا ةقرفلا
 لاق نيذلا ةعاجاو ةنسلا لها مثو ةيجانلا ةنماثلا ةقرفلا

 هيلع انا ام ىلع نيذلا م سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مف

 اوعمجأ دقو ةمدقخلا قرفلا عدب نع لاخ مههذمو يباحص|و
 هاوس قلاخ ال هنإو هناحمس يرابلا دوجوو ماعلا ثودح ىلع

 هييش ال لالحلا تافص رئاسو ةردقلاو معلاب فصنم ميدق هنأو

 لوعتل هذا مع هتاذب موقي الو ءيشن يف لحب دلو دج الو لص الو هل

 الو لهحجلا الو لاقتنالاو ةكرحلا هيلع محن الو ةهج الو زبح يف

 | نراك هللا كاش ام ةرخالا ف رم. ضعلا تافض نم يف
 ا ناين ديلع بحالو "شاملا جاني ال. ىغ نكي هاشي

 ' ”تفصوي ال هاوس ؟احالو هلعفل ضرغال هلدعبف بقاع نإو هلضفبف

 الو ”دح هل الو ضعبت.ريغ وهو ملظ الو روج محي وأ لعفي اهف
 آقح يلامس ا داعملاو هتاقولخت 2 ناصقتلاو ةدايزلا هلو ةياهخ

 او ةجلاعيلحو .ترازإلاو طارصلاو ةيساحلاو ةراجلا اكو
 نيبنذملا نع وفعلا زوجيو رانلا يف رافكلأو اهيف ةنحلا لها دولخو
 د_حم ىلا مدا نم ىتح تازجملاب لسرلا ةئعبو تح ةعافشلاو

 لهأ نم ردب لهإو ناوضرلا ةعيب لهإو مال.سلإو ةالصلا مهلع



 ا

 كايعلا :روغيو ةنصالو كلخوف ةراشكاا كا كلم
 ريغ هنابو ثدن#م قولخم همالك ناب نولوقيو ثاذلا ىلع ةدئازلا

 كلذ ريغ ىلأ ةرخالا يف يئرم
 نع هلل نعي ادع اقم ودلال قفا مقاما

 ناو انج اا ضفلا بهل وعر دس فيكم! نلاقي مك
 تجرخ نأو هدالوا نعو هنع جرخت ال ةمامالا نا لودقنعأو |.

 هدالوأ نمو هنم ةبقنب و | مبريغ نم نوكي لظا أماف

 دنع ”يلع ىلع اوجرخ نيذلا منمو جراوخا ةثلاثلا ةقرفلا
 نم اولاق لجر فلا رشع انثأ منو ةمكحلا اووسف ةورفكو مكجغلا

 مامالأ 0 َ 0 ة لدعو مزيغو .شيرف. نم بصن
 كلا بكترمو ةباعصلا رثكإو نافع اورفكو

 د مال هيب |ويش ةكجرلل ةعبارلا ةقرفا
 نولوفي ممال وأ داتعالا نعو اهنع ةبترلا يف هنورخّوي يل ةينلا
 : ةيصعم رفكلا عم رضي ال اي ةعاط ناميالا عم عفني ال

 مثو راجتلا نسحلا 0 باعا ةيراهنلا ةسماخلا ةقرفلا

 هلمف- بستكي دبعلا نإو 'لامفالع لح يف ,ةنمبلا لهأن نويقفأوب
 ثودحو ةيؤورلا يننو ةيدوجولا تافصلا ينن يف ةلزتعملا نوقفاويو

 مالكلا
 ةلاففا ل نديم ادا ميل مرا صان ةيزنلإ
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 دنا ةيدلا ول يكب فد عضرم ىف مهالدخاك كلذو مولا
 نوتوه ثيح نونفدي ءايبنالا نأ نم هنع يور ام |وعمس ىتج
 ليلا قرف رج او ين ف الخال اد
 نراكو ةيعورفلا ماكحالا ضعب يف اضيا مهالدخا مث نيفصو

 هاه هارت لا ينم امش قهر جردج تالقلا
 غ' اوفلاخو يراوسشالا سنويو يقشمدلا نالبغو ينهجأ .دبعم

 بعشتي فالخلا لزي و هكا ىلا لا عيمج دانسإو ردقلا

 لبا تالا بابرإو مالايسالا له قرفت قح قرفتت راو

 ةرييك قرف ىلا مجرت يو ركذ | ةقرف نيعبسو ثالث
 د ناك ءاطع نب لصاو باج ةلزعمملا ىلوالا ةقرفلا

 رييظ نيدلإ ماما اي نسل لاقف لجر لخدف يرصيلا نسحلا

 نم ةعامج ينعي) ةريبكلا بحاص نرورفكي ةعابج اننامز يس

 نولوقيو ( ةّمجرملا ينعي )رئابكلا نوثجسري ىرخا ةعامجو ( جراوخلا
 كت فيركف ةعاط 'رنكلا عم عفنت ال اك ةيصعم نابالا عم رضت ال

 لصاو لاق بيجي نأ لبقو نسحلا ركفتف كلذ يف دقتعن نا ايل
 ةناوطسا ىلا م راك ال هك لعب نأل ١ الانا

 لينو رفاكألو نموبب 0 7 تل ناب نم 4 -- ام
 رادار اخيلزتعا دق يرضبلا نيجبا لاقف نيينالا نيب لزاما

 صخب مديثل ,نراب نولوف ثو ةلزتعم هبابصإو وه يمن. كلذ



 اا

 ليثاقل إو روصلاب نولوقي الو سيسقلا جاوز نوزيجيو انويلم
 ىلا مسقتت ةيناتستوربلا 0 ىلوالا ةسينكلا ةقرف فالخي

 ينيفلكلا ينانلاو ريتول هعضإو ىلا ةبسن يريتوللا اهدحا نيبهذم

 رود واع 1 بمذلا لهإو نوفاك هعضإو ىلا يس
 0 هدنع وهو ينابرلا *اشعل ف نع ىلع
 ىلا ناليحتسا امنأ نولوقيو سيدقتلا دعب سانلل نهاكلا اهمدقي

 ذه لهأو ةفطانلا هسفنو هتوهال ىلا لب تا

 بهذملا لها فالخ سسقلا تاجرد توافت نو

 ْ ينانلا

 لوصإو ممديقعب معا تناو لاق ةيديحملا ةثلاثلا ةفئاطلا

 بحأ امنا او كلخل محرشا ن فصلا راض ما

 هلل ري تلف ميرا نرغ حرش تطشن نا كنم عمسأ ن

 هب >اج اب قيدصتلا ىلع ةينبم شو مالسالا نريد يف 1

 اهريفك تيسقناو تقرتفا دقو لسو هيلع هللا ىلص ديحانيين .
 اهنم ةقرف نيعبسو ثالث ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هب ربخا اهسح
 هباحاو هللا لوشر هيلع ناكام ىلع -نيذلا مو ةيجانلا ةقرثلا
 ةديقع ىلع ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا ةافو دنع نوملسملا ناك دقو

 فانيلا ويلظيو يانتلا ناعم اك نم الا ةدحإو ةقيرطو ةدحاو
 انايأ بجيت ال ةيبايسل نواف لوا: يعي ايه تالا الف
 عرشلا ام ةمادإو نيدلا ممم 3 9 نرخ ناكو نكاد



 نم

 ةرابع هلالا نا دقتعي نم ةقرفلا هذه نمو ايساب ةمهاربلا ثو ةيناويحو
 ةداعسلا لها عينج هيفو تاقولخملا حو را هبف عينج وجمل يف عستم نع

 ةيرشب ةروص ف ضرالأ ىلا نولزني مهإو ةداملا نع أدرجت نيذلا
 ( اضرب ) جارالا هذخ نومنتو رازؤالا نم يرشبلا عوبلا ٌريبطن
 نويلم يتئام نمرثكا ةقرفلا هذه ددعو

 ةداملا مظعت ىلا ليمت اهنا اي؛ اهدافتعا انل ققحتب ل نإو ةعبارلا

 مسقتيف لوالا مسقلا اماف ٠ ىرشملا ةهج نم ايس ناكس ضعب يو
 ا ل ان ضف ال هدفو :ةينازاعلا ىلزالا تاو طب كال للا

 ةفئاطلا هذه ددعو عسملا نورظتيو ليئارسأ ينب ”ايبنأو ىسوم

 ةفئاطلا ٠ ضرالا عاقب عيمج يف ةقرفتم يثو نيبالم ةعبرأ نم بيرق

 لزنا اهو ءايبنالإو ىموم ىلع لزنأ اب نولوقي ةيوسيعلا ةيناثلا
 ىلوالا نيئقرف ىلا ةفئاطلا هذه تيسقتأ دقو ميره نب ىسيع ىلع

 يام نم بيرق مثددعو ةينامورلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلل نوعبانلا

 ةسينكلل نوعبانلا ةينانلإو لاهغلا ةهج نم ابورواب مثو نويلم
 ابيرتث انويلم نوتس مددعو قرشلا ةهج نم ابورواب مثو ةيمورلا
 ابابلا نوكو ةينيد دئاقع ضعب يف الأ نيتسيكلا نيب قزف الو
 ىلا ةروكذلا ةيناموزلا ةسيكلا عابتا مسقتيو الوأ يسملا نع اًيئان

 نودقتعيف ةنايدلا سيئروه ابابلا نأ مثدقتعمو ةيكيلوثاك نيمسق
 ينانلإو ائورلم نوعبرإو ةئام مثددعو هلعف يف هب نودتقيو هقدص

 نوتس مددعو ليخنالا يف اب آلا نولوني ال ءالوهو تناطسوربلا
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 نورشعلإَو ةعبارلا ةرماسملا

 تاذابغلا

 با مدعو

 مظعت ىلا ةرظنلاب تولئام يرشبلا عوتلا دارفا غيمجو
 نك معو لوو ىدتهاف لدا 0 نكل ةناخس قئاخلا
 بسحب قلخلا ميو لضأو لف باوصلا قيرط ًاظْخا
 را قو فئاوظ هلخت ملنق لكو قييسق ىلا داقعالا

 دحإو الا نوكي ال ذوبغللا هلالا نا لوني نم لوالا منقل .
 "هل الا نوكت ال ةدابعلا ناو ةتاقض يو هتاذ يف

 قرف منقلا اذه ثختو ةملالا ددعتب لوقي نم ئانلا مدنا
 ةذلعتم

 كلذ ناكو اهوذيعف اري :ًان بكاركلا ضعبل تاعج والا
 ليلقلا دنع الا نآلا دجوت الو ةئلاننلا مالا ف اًريفك

 اهودبعُكرخ 0 ةيهولالا تافص كلئخخ ةيناثلا
 ةيلكلاب مرنا عظفتا دقو نيتباسلا مالا نم نوندقملا مهو

 ةيرشبؤ ةيواهن ةدذعتم زوض يف ربظي الا د ١ لوقت ةثانلا
3 
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 ك انه ىل هاير لها لوصو لبق نيتيبرغلا نيتّراقلا يف إودجو
 هدأ افورهتلا دودج سلا داوس دشن راسو 0 اغلا

 ضرعو فنالا سطفو فحتلا مدقمو ةهبحلا ضانخن إو هرصقو
 د11 هلع لع ملا نوري نيبتنلا ةماشو ولا عاستإو دخلا
 هذهو اهبونجو ةيقيرفا طسإوأ ناكس رثكا هنمو نانسالا ضايبو
 1١ ينو ضب ايضعن يزانل دق تاهجلا ضعب يف ماسقألا
 هريغ كراش تاو ناسنالاو اطوصاب اهقاحنأ رسعتي ةديدع عورف

 ا ردا صلب بالا تافضلا قمريتك يف ضان اويحملا# نم
 رالا ف اني لغا طلسلاو ةمانلا لادلغإو ةروصلا نيس اهنم
 طبخي داكي ال ام كلذ ريغو تاعانصلا نم نكملاو وب عتمتلو
 . هيف بكر اب تاكاردالاو مولعلا هل زيمم مظعأو ةرابعلا قاطن هب
 نم ىرسحلاو لطابلا نم قحلا زب اهب ينلا ةكردملا.ىوقلا نم
 لكتلاف قطنلاب اهنعربعيو هتاجايلحا عيمج هراكقاب للعيف جيلا
 ماتو لاكلا ىلا ةيرشبلا ا قوس ا ةلالآ وه ر ذئنيح

 اة ا
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 55 ا ايروا يلامث يف وهو راتتلاو نايرسلإو دوويلاو

 لأ بيننا دقو هنع بسسزتي تادو الا حيات مدقلا يف جردني

 لها لجا جركلاو ةسكارجلا يا يحاونلا كلت لها نال ساقوق

 رغصالا يئاثلا م هتافص يف مدالأ اذه لص 1 اهلا

 ْ 0 راتنلا نم ممق وهو لوغملا ىلا ةبسن يلوغملاب فرعيو

 | اذنه, نيصلا لاش يف يئانلا ىلابج نم لصالأ يف

 0 - ع ةيبجلا يطورخع فحتلا عيرم ةرشبلا رفصا هنوكب
 1 ري ىلإ اليم عم اقيض نينيعلا دوسأ نيدخلا ءيئان ةححرفم

 عم 5 دوسأ ةيحلا فيفح ةسطفا فنالا ريغص ةيشحولا

 نيصلا لهل هنمو لوألا مسقلا نم ةماق رصقا وهو ةنوشخما

 يلامشو ابروأ يف بوكسملا دالب يلامشو ايس 1 نابايو دنطإو

 مسنلاب قا را اكيريما ناكس نا ريغ اكيردل

 ٠ ثلانلإو يناثلا مسق 0 جانت منأ ضعبلا ند

 عورف ةثالث هلو ةرشملا داوسترإ عا وهو تيشلا ثلانلا مس

 ينوهيزلا . 0 زاتعو اقلم ةريزج هبش ىلا ةبسن لا ا

 فنالا 0 سارلا قيضو ةليلق ةدوعج 2 هترازغو رعشلا دإ ع

 هنأ لاقيو ركنعاحام ةريوحو طيش كالا ١ الا

 يعائغل ا نوللاب زاتمو يناكريمالا اهيناث مدقتملا يناثلا مسقلا نم عرف

 عافترإو ةهبحلا ضافخنإو ةيحلا ةنخو هلاسرتساو رعشلا داوسو

 نيذلا نويلصالا اكيريما ناكس هنمو ةماقلا لوطو ذخلا ظع



 ْ ظ 2
 ار رز تانابنلا ينانلا ماو“ يرجلا شيشحإو ةبيشلاك
 نإوبحلا فادصا نم لع يذلاو ٠ لت او ةطنحلاك ةيرزب,ةقلف اطِيتلا

 6 سل ماسقأ ةعْل زا "ىلا تهسف ِ قمل ةثاك نم بيرق

 مسقلا ٠ ناسنالا< ”يظع لكيه اهل يتلا يهو ةيراقثلا 50

 "اقل زكلح ال راطتلا هيلع وز َُت تانإوركلا يناثلا
 ةبكرم يهو ةيلضملا تانإويحلا ثلاثلا مسقلا .- اعاك خاطلا

 ةيعاعشلا تاناويحا عبارل عبارل ١ كني اهضعب 05 ك1 7 5

 | ا اطيح كرازون ايف نرزكا كارب و
 . لكيالو تابنلإو ناويحلا نيب ةطسإو بسحت كلذلو تانابنلا
 هيلع تعضو اذا هناف خفسالا< كلذو سهلا الآ سإوحلا نم اط
 ةريثك عاونا ماسقالا هذه تحتو شكإو ضمنا ريا يف وهوديلا

 5 عيج ف شيعي هنال قوام ل عوز 0 هذه عينج 2

 000 دل سارا كقرتياو" ضينالا لوألا ماسق ا م

 ا نات لل ىلإ ( ةفاق'ءرك) فاق“ رق ل اقيتو- لما قوق ىلا

 مسقلا اذهو دوسالا رخ|و رزخلا رحب نيب سكرجلا دالب يف لبج
 مل قيصو هيمشو ننال ةقرو ذحلا 2 نوللا 021 0

 رعشل ا ارا .فهتلا ةراكتسأ نسحو عطاوق هلأ ٠ 0 3 هآقتسأو

 : دالب نراك 0 ةهبجتا وا ءاعو ةيحلا | ةفاكو هل )اسرتساو هلو طَو

 ا تيرعلا ين ايس يبرغ ناكتنو نير | يق مل نو ,ابوروأ

7+ 
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 كلذ ريغو ةريحيو خو رحب ىلا ضيا مسقتي اهنم ضفخيلاو كلذ
 روخيلا ةعسو عبرم رتمايريم 0 ةسرايلا ضرالا .ةعسو

 عبر نع ديزت ال ةسايلا ضرالا عيمجت رتم ايريم 4

 ْ فيك ةراقلا ضرالإو راحجلا ن 0 0 روجلا ةعس

 لاق ا ةدحلا نا دعب ايف اهلعتس تأ ءامسأ اط ماسقإو

 ةراقلا ضرالا نأ لوقت ع انل ةجاح الو

 اف اهيقاب :رع اهءاهج ضعب تعفترا دف رجلا نعي تعفترا اك.

 ليلق تراك ناو“ لحنا وف عافترالا رينك ناك نأ اهن عفترأ
 ىلا تدتمإو اهضعبب لابحلا تلصتا ىتمو ةبضحهلا. ف عافترالا

 غ لبحلا نم :جرخب دقو لابج ةلسلس اط ليق ةديعب تافاسم

 هذه نم جرخيو ةفلتخم .ءاحنأ ىلا دتمت عورف تاهجلا ضعب

 نيلبج لكل دب الو اماعب ةيالولا لغشت ىتح ىرخا عورف عورفلا
 اهل لاقيو ةزيبك وا بحشلا ال لاقي ةزيْغَص امأ أمسي .ةدهو نم

 . اهنمريستف نايل ]و ربنالا يراجع نوكت داهولا ةذه يفو يداولا
 راو دق اهدلو لاججلا نم نبدلا, علق راغتانخ كا
 صاخب ام اهنه تانإويحو تاتابن ةركلا تس ىلع دجويو

 ةهج نم تبرق افكر ثكت يضو تاهجلا رئاسب دجوي أم اهنمو ةهجب
 نالا ىلا لع يذلإو نيبطقلا نم تبرق الك لقثو ءاوتسلالا طخ
 نيمسق ىلا مسقتت يهواتلا نينا نم بيرق تانابدلا فانصا نم
 ةيرزبلا ةفلفلا ةيدغ تاتابن هو ةيرزباللا تاتابنلا لوالا
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 اكتر هيغ اون مهالأ لا هنم «ىش ةيرر ىلا [ولصي ل نأو
 ضعبب لالد_تالاو يلقعلا رظنلإو ركفلاب هتفرعم |وبلطتو هيلع
 رانلا لابجو اهنوج ىرم ةعبانلا ةزاحا ءايملاك ةيضرالا رومالا
 ديدش يدعم هيج 00 كلذ نا اولاقف اهريغو لزالزلاو

 .نقبعتي  نإو وهف يطسلا ءزجلا امإو عئام بهتلم ةرارحا

 داوملا ءرم كرم الدم سرع هيف ناسن الأ

 عكر رت نمو تلا كاربلاب ةفورعلا رانلا لابج هاوفأ نم ةفوذقلا

 ٍ اوه بقكا ةيناع هعافنرا يذلا كاان ةعاشلا 00 تاقبط

 ىلعو عافترالا كلذ ردقب ضرالا نم تع بيكرت ىلع لدي الثم
 ةيلاوتم تاقيط نع ةرابع ةركلا نم ىطسلا ءرجلا اذهف لاح يأ

 ةيجولومحلا' نف ءالع مسق دقو هاجتالاو ا فكرتلا هزلي

 ' !١ ايم كباقبط ىلا ةركلا. نم.”زحا اذه ( ضرالا تاقبط لع يأ)
 | سك ملل كلذ لصفتو صوصخم مسأب أهتم ةقيط لك

 سيل ةركلا تس نأ لعن ا ل ا
 ةسايلا يبسلو هنع ةجراخ "املا نع: ةعفترم لاحم هب نأو ايوتسم

 " عافترالا اذهو راجلا ىستو كملاب: :ةرومغم ةضنخم تالحمو ةراقلاو
 9 ضرالا :ازجا ضعب يف ترثا ةيوق بابسال امأ ضافخن الاو

 ءأرت ام لصحت هتعفرف رخالا ضعبلا تفذق ةلاغف وق 3

 دل يعل ضرالا نيود لك لعو ضاخخالاو عانت
 ريغو ةريزج هبشو ةريزجو لبجو لبس ىلا مسقنيو نوكسملا
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 ا لا انو كلف لغ كقزتو
 نأ الأ ةيررورضلا مولغلا"ليبق'نم'ةرك ضرالا نوكب معلا راص
 اقابطقو ٠ ةويطمل ا يف اهيبظق“ ةهج ىرم كاسختا عون اهيف

 ةفيلططلل يرد هلرقخ اماذحإ تريبل نينقتلا تز
 . اهنست ينل ىبطعلا ةرئاذلإو اهم هلباقت امن ةلزنج ىزخالاو
 يذاهت ارنوكل .ءاوتلالا طخ ىتت ' نيتطقلا نيت ايق“ نريقضت

 راهلإو يللا" كلذ دنغ يوعسيف نيترم ةنسلا يف سوشلا
 رتفايريم (115 84:58: .0.) دعب ىلع غارفلا نم اهتقؤمو
 نئتسو ةسمخو ةئام ثلث يف سمخلا لوح اعرود متو نسمشلا نم

 ةسيناث ةرشع عستو ةقيقذ نيعبراو. يفاثو تاعاس سمخو آموي

 طفلا فصن ردقو ةعاس نيرشعو عبرا يف اهسفن ىلع امترود متلو
 ةزتلح طق تلعن أ ردو ارتف 1556 555 اهيبطق خم ”لضاولل

 رتماي ريق 5 ٠58017 اتهتحاسمو ؟رتم 531461 *|وقسالا

 ينو“ رثم يي ةللك (رخم ايريإل|و) عيرم

 بعكف رتئازربم 1.0871. ٠٠١ اهو ةَبصق 1855“ نع ةرابع

 11111 ىلا ركرملا نم مسقتتو
 هرظفق تضن“ كل براق ام وهو: يزكرلل / 2 لوالا نيعتسق ٠

 يو ةنقإبلا ةدشارهو ظسلا ردها ينافاوتتارديت (03:)
 0 0 اييعتل + لوال ع قوف م



 7 ظ ْ
 دوهحم 0 ,قوخل راكقا يثق .يف نجانلو فاعلا نم هنلع
 عفنأ سبل هنا تاع يناف 0 هللا ءاش نا اهدإل اوالو .ال ةيقاغلا
 نوكي هناف راغصلا ناهذا يف ةيلوالا.فراعملا ضعب حرط نم

 ' فارطاب ىنلجتو هر ا نأ يجري ةيغلا نضرالا يف ىقلي رذبلاك
 لجا يع ليبتشا اذا بوتكملا لوطي نا يلع امو هراث لمانالا
 بولطمو .ببوغرم

 ثنو رشعلاو ةثل انلإ ةرماسملا

 مدلل نازل تاس ف ناحل ناكأ ينل. بوشعيب قلق
 ناف ضرالا رما كلذ نف .هيلع ام فالخ رومالا رثكأ ف
 لكش تاذ ةنيحصلاك ةطيسب ةعطق اهنأ نوديتتعي 0
 روبل م | مكحا | "ج نا ىلآ علب ام غلاي كلمنو ثلثم وأ عيرم
 ةملا لك ىل يكايكلا رئاببك ضضوالا ل :لالغ وطسرا
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 كوب حب نينا يار قرطاف كلئاك هلي ل 7
 لاقو 00007 هسأر عفر 1 نرينالا ضعب هردص نم

 ىلا ةرورضلا يف | يتاجا دقف نيزلا ىلع بنع الو نحنمم ناسثالا
 يل 0 : ايف ةجاحا يل تمارتو فارتحالا

 لالا هذهب ثقأ اد ترهق ولو: ةرافل"ضرألا ىكم ره هي
 يدوهب كلتيبرت هي تلذب يدوصقم تغلب ناف ةرافلا ةراكلا

 ناو يرما فيس هبحاص مكي نإ دلاولا ةرضح لست نا كوجراو
 هتدعوف هتمدخب ةماقالا رم نكقلاو هنلج يف لوخدلا بغر
 ردابف هيدل ام نرونكم لاوسلاب اجرختسم هيلع تلبقإو كلذب
 الاجا مالك اننيب ةرماسم لوا انلعج تش نا لافو ةباجالاب

 نوكي انئكسم يف ينلا ضرالا هذهب قلعتي ايف ايفارغجلا لع نم
 سيفنلا لعلا كلذ ليصافت؟فرعتب ءاننعالا ىلا ةقوشملا مدخلا" ٠

 نم كلل مزاياه ىلع خت ضخ كانت وأ كان أ دوصنملا خوأب دنعو

 زمر ظنت كناك ملعنلا ذنع اهيفرظنلاب كلعجت يلا تالالا

 تريظاف اطابج يفرم ]و اهراخو نضزالا 3 عيمج ىلا | كلئاكم

 هت نسحو هقالخا فطل ىلع تينثأو هتين نسحب جابتبالا

 وب ا 0
 يذلا باتكلا اذه يف كلذ ثبثا ن تاروت اا هلك

 سانلا قفشا بلق ىلع نانئبطالاو رؤرسلا لخدا يل هترطس

 تاصح اه يتدلاو روزس ديزل يلا ريخ لكل اصيال مليمإو يلع
1 
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 سيدال لاق. يع,لبكلا 'بهنتت نا دارا. ينم كلذ ىأر نيخ
 ا” ا نو شوت يمل دحام ديب لردبإن كليلو
 لذي لف رظنيبوهو ةيادملا مالعا هل تبصن نم ىلع ةبتعللاور موللا
 لغو اهلا هعابتإو. هسفنبت كلسي لفبدشرلا ةياغ هل تنابو .اهلع
 الللرورلخن يراؤجلا» بارك, طع. الطي, لف. ةيبرغلا دئارف
 ةفيلرلا .داسو. قفترا لفاك نب. اهبسكي , لذ . لئاضفلا "هل. تربظو

 لطنبإو لانغالا هته ديإلا ريمإو هجاحج ىزي وهو .لبسكلا هقيدعقو

 بلاط لكو لؤئسم هتيعر. نع عاز لكو,ل اهالأ هيعاسمركيذ

 لولب هيله تايب منور

 ّظ ركشلا كاف تيعوف ثعمسو تغاباف يبا هل تلقف

 تللد دفلف.تدصقا ام كب .ينغلبي نا هلل ١ ل دل عدلا

 باوبا ل تحوي, الوثسم تلنإو الوهبع تفرعو امان تهنو: بلاط
 نيعب رمالأ ظنا ينتكرتو ببس ىوقاب هنم يدي تددشو بلطلا
 نظأ. نابشللا ملعتل سيرادم رصمي *يشنا دقلف اهي رظنا تك ام
 لهل ةيب_اهئلماح وطير تقر ام ىلغ اهيف راج ليغلا انا
 تمضوأ يلا قيرطلا ةيبرتلاو

 .مباضر ةي.تقباستو ملاعأ ِتباط دي كلذ جب نا لاق

 للعلا ١ كللل) نم !هدافيتساو ١» لييجلا ءاينلا 8 قس إو, ملامأ

 0 ينبادهجولا د1 اعتب كا ءاشماال :أو ليزجما ءازجلا

 هل تلتف .يبارم تغلبو يماقتم باط. نإ كدارم ىلا ةفرعملا نم
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 ذخانف نسح ريغو نئح رثا لكل حاتتملاو نف لكل بوسعبلا وهف
 لصالاو عبنملا وهف هبنجحت مومذملاو هبت حودملا ملعنف انمزلي ام هنم
 ماو لهجلا لئاوغ نع ع نصخحلإو لضفلا للح باسنكآل
 تانص يلع هللا ءانبا هيبنبل. بتاكلاو راد, هسيردت بح ىف

 ىلعا اب نوزوجيو تافصلا كلت باستكا يف نوبغريف لاكلا
 يح فرشلا نم وو ناجح اهو لاطبالا تافنص نوملعيف تاجر 3

 فتيحئاصلا تافص ىلع نوعلطيو مهاطوا نع مهاماحمل لازغلا
 ىلع رغصلا نم نودوعتيف ماتو مهلع تارث ملم اوشروأ ن نيذلا

 لافطالا لعتت نا يفكي الو ملاعفاب ”ادتقالاو مهافصب فاصتالا
 كلذ نرم مثالا لب مالكلا لوصاو رعشل رعشلا ظنو رثنلا ةيفيك
 نمزلا ثداوح نرم قبس ام ىلع مهي درو نطولا بح مه ايت
 نلخلا بلغأ ىرن اننا بيرغلا ا د تح
 ىحتو بيذاكإو تافارخو ةعرتخم ريس ىلع عالطالا يف نوبغري
 ارا ممسنج ءانبأ نم رهتشا نك نوماعي الو بيلاسالا نم كلذ

 مهتم ءانبأ نم نيروهشملا ريس نولهجي مثارنف اراخ بخ هلع قو انو

0 
 فرصنملاو 0 معراف أ ةبسنب مت انبعا نم رثكا ١ نينس فالا
 ةفرعمب روعي ةديعلا 3 0

 ' اهب نينطافلا ةنيدملا ضرأو مهضرأ

 ةمارم بسح 0 رعت كرا تينكو همالك نم تاهت
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 روج اهريغ رسأ تحت ١_لعجيو اهترهش عيضيو ةلملا ةرق فعضي
 دئارنلازيزع دئاوغلا مج يرانلا نف نأ يدلواي ا اكوام
 يف ”ايبنالإو مهتالخأ يف مالا نم نيضاملا لاوحأ ىلع انفقوي وه ذأ

 ءادتقالا موري نم مرثأ يننتي ىتح 0 ار 1
 ةعونتم فراعمو ةددعتم 0 جانحم هن ١ ا ملاوحأ

 اذا رابخالا نال قحا ىلا اءيحاصب نايضفي 0 0
 ةعفنمو مدقلا ةلزم نم اهيف نمأي ال امبرف لقتلا درجت ىلع اهيف دهعأ

 ا دما رغا لك ريش رهو .ةماعلاو ةضاخل ةماح عراتلا لع

 باجا ربخ نع لكس اذأ ريم لك ريبظو ريزو لك ريمسو ريشم
 0 لت ةليياذلا جاورالا دبع اقرت تايعلا بمعلا هلق قلبإو
 فو نيطالتلاو كولللاو نيطاسالاو ءاكحلا نم .ةلماكلا سوفنلا

 ثداوح نم هيف مف نراجرتلاك نيضاملا رابخالو نامزلا ةآرم
 ا رهاتمو اندادحإو ان وابا هيلع ناك ان لع ففقت هب لامإو

 يلا نتفلاو اهضعبو 0 نيب تر. ينلا ثداوحإو ةمإو 4
 اهاعفإو ءارمالاو اطاوحإو مالا ىرتو اهلهاب عاقتلا 6 :

 مريهشو ممدقت بجواف ريخ نم قلخا ىلع رمامو اطاوق او العلو
 اهاصحا الا كلم ةريس 3 م مهقافو 6

 آد لك دارت ةارح وو اماصختما اة قادس الو
 "الات داب ابرام 0 نا 0
 "0 د د ا! ويري ام ةفرحأ بحا دو دابعلا قبب هفرش هي ديزي



 جمب

 راب كانه لاهو اذالم .تلز ال تلقف رجب نمر فغج وأ رهن نم
 لع ءارقت مل كناك لاقو اًيرغتسم يلا رظنو ايغتم مدبتف اذهريغ
 نفسا طتاوم لاقو كيفف اذه: لع إو تلقف:ةيفازغجا
 راهتالاو نئادملاو زاخلا نم:اهيف امو ضرعلاو لوطلا يف انئائيهو

 غار مك ةيفيكزن اهلا اذا ةعخ لكل ضال
 ها ا م قالخالا نم يلع
 نيذلا مث بزغلا نأ عم اذه كيك لاقف كلنع:الا ةورا يا
 2 ةتفرعم :نأ عم هوسفوةوكرت نآلا غازتفأو هوسسأو ةونود

 نع اهّلعي هب ذأ ناسنا 20 تايجإولا مثأ نم نايدالا لها
 هنودبو تانئاكلا نم ريك ةقيتح لع فنتيو تاقولخلا نم ةزكلا

 مدنع خيرانلا: لع نوكي اًذاف لاق مث ةزسع خيرافلا ةفرعم نوكت
 د وول هنت اننا اياثال دل تاق اًدوقتم
 ار 02 عر ذأ ةاينالاو نفلطللا ريغ“ فا ةعسن "قال
 15 لا 00 | نكتبف لعم ىلا
 هسأر عفر م ايم ت تكسو ضرالا ىلا هنن از" اطاطو نضرعإو سبع

 لفل كقطض يبن ةكلها شالا هللا نتن رس ةكلع عنالا ل افز
 نم نار: اهسزادم خيزاللا لع تزيها اا ةيقرتلل البلا
 ظعو 00 ,ذلا نيضاملا ربس'ةفرعم اطاجر نيب

 لاكي الو"الاجر “قب اا:ةلثل وق ال ثيحو .اهنرق نكتون اهب
 امن مولعلا يقابو خيرالا' لع كرت ناك«)لغلاب ألا لاجترلا' ةوق
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 نا تدرا ناف تيعن امؤاكذت يف تذخا ةيقزنمللا تاههجمإو رصم
 لملم هلاذ ناك يبرحلا:ةاسللا ياتو زيلكلالا نال كلءا
 .يربمم نزوكي نا لؤالا نيهجول:كلذ يف تبغرف يبرأ ةياغو
 اةفللاتلغتا كا ؛يقانلإو هتادهاشم قياس نم هلق: اه لينتاف
 يدلاو .نوك هيلا "ليلا لع نلمح امو فلكتربخ نم ةيزيلكلالا
 تلبق:كلذلف:ةيلعلا متاثداحم: غي اًماد. :ىزيل6الا  هبتغابص عم

 هلو يل ةدئافلا نم هيِغال.هلوق

 قا للا 1 انه ةيدنجلل ام ْنظ|و يداعيو :هماعا توصف

 اعانضر“ ةكربو' يدل اوغءاعد رس_كللذ نأ: تذقيتو هنيرتس 5 ينم

 قيؤطلا :يرذا ال تنك يكل هافتكا هيف يدلو مالك نا ولو "يلع
 اذه تفرع «نيح -نم اهعفرعف :هيلا يندشرا ام“ ةفرعم ىلا ةلصوملا
 ةتازابعنمواباهلهجا تنك ةرينك روما نع يل تشك هنال لجرلا
 0 ذاك ام 'ةناتكب :تلغتشا اهظنل ىرسحو ةعونملا
 ةقاذ “غلضفي»ال هل. اًنوالم تنكو اهغلبم ردا مل-ةجرد ىلا تاصوف
 ا ةدم تضاف ا 10

 0 5 1 ةهذيب يهب دق هب , اذإو هربده ةردقو

 0 ذم نبي اغرب نه غب دل

 «قودعره“ذا تارا نقلا
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 اهضعب عم جزتمت روصلا كلت ىراف حايرلا به واءميغلا نوكي نيح

 الع امو ةهج فري لفس اف اضعب هضعبولعي ام اهنمو قتاعتنو
 ةرات نينحلاك ةفلدخم تاوصا عممت كلذ دنعو ىرخأ ةهج ىلأ ري

 ةراتف ةنيفسلا ىلا اهرثأ ىدعتي تاكردلا دله لكرع ةراث ات نينالاكو

 ةرغس لوأ هذه 35 فنعو ةوقب كرحتت ةراتو فطللا عم لياهت .

 ليال دك رخل نع تاع ايوا
 ىأ ةجاحلا ءاضنل وأ دازلا يطاعنل اما يدلاو 0 يعضوم نم

 0 ليللا يضق د يكرت ول هنا نظا تنكو داقرلل
 يللا تايالا هك قى لمان ان ايوف 00

 بكرملا يحالم نم لجرب اذإو او تاينخما | ماع الا اهلعب طيحيال

 الا يع ةرملا هذه انور رق ف تلوم حن
 راكفالا لعبت ذا فطلاو ءيش نسحإو فرشإو مسا اهنأ هل تلقف

 ىلع ناننالا نيعتو هتردقو لاخلا ١ ةهي

 انتهج رم تسلو .اندغل ةفرعم كل نيا نا حم عنبر

 ةيبرعلا لع ىلع تلصحت يفا لاقف ينقدصإو ك أرما "يلج يل نب اف

 اهيف تنياع ,ةيدوبعلاو رسالا يف اهتيضق ير

 كلل رشاسيو لاوحالا قاشمو ةناقالاو لذلا نم لاوغالا عاونا
 هيلع امرثكا  :نالآ تهش نحل خل كادي ا ااط نأ يببضق

 دالب ريغ داليل تناك انرافسأ ةرثك نال هلهأ عم هيف ةرماسملا مدعأ

 ةهج بوجل ةصصخ ا ةينابموكلا نفس ىلا يلوحت تقو نمو بيرعلا
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 ذخأ ةنيفدك اهتلعجو ةلحرلاب نيرفاسملا دنع ىهست نا صن ةلج
 "دل ام ضع َكلَع درسا انأ اهو كل هررحإو .مزلي ام اهم
 آر 1 هلا وهو هب يقرعم بيسر كذب ًادبإو هنم هتدفتسأو

 ترظن ليم وحن اهانيم نع اديعب انرصو لبحرلا ىلع ةيردنكسالا
 اندعب الك اكشف اًئيش شرارغصي امعدجوف ةنيدملاو لحاسلا ىلا
 طقسم اهنأ ثيح ةهجلا هذه نع يرظن فرص عيطتسا ال تنكو
 ا اظطسو ف ةادوس ةطقكرألا اهلرأ ال ثرص ىتح ينار
 ءاللا ريغ رظنأ ل ترص نرا لأ با كزاخ قى كن لزاع

 ىلعا ل | يرظن عفرا تنكف *اهملأو ضرالا نربي رخيتملا باح |و

 بالا ىرا تنكو ايش يش نم ملعا الو لاخلا ةردق يف لماتإو
 ار لعب اقم روك ١ ةراتو عطقتي ةراتو مدعني ةرات

 ةراتو ءاضيب ةباح لحم تلح رضخو قرز طنقن تاذ ءارفص ةباعح

 روصو لاكش يف اهنم ةلج دحإو نأ يف رجلا لس ىلع ىرا تك
 تلحاهأرا مث ىرخا لوح فوطت اهناكو رظنلا رببت ةفلدخم نإولاو
 0 تلا وا ضخانبللا ف تذحا وا تادابتو اهضعب.نلح
 فرط بافا 0 ناك هلك كلذ مدعني نمّزَلا نم ةهرب
 هلاكشأ ١ فالتخاو هترادتس دتسا يف هعبتأو هتاهج عيمج نم ىت ةفالأ ىلا

 ا دع هلأ هجر لع ةمطاب قبلا ىراف هتايجو
 رخلا راك اذإ ا ط رصح ل إنا ءايلل ىرا كلذ دنعف بجاح

 ءارآ ال ام تائيطإو روصلا نم هيف تيار نوكس ف عرلاو ايداع



 نورشعلاو .ةيناثأل“ ةزماسللا

 هبحأضو, نب كلا «ناهزب'

 طا مذا نس رلكإو هلل ناو ذو مجرم ةفيشم
 بيلا ترظغتو كاكسمال داو لابجم تتبشتف اضاينغا هنعب دجأ

 ةغللا يف يفرد: تلغي هنيك نع ًالضف هنال تكنو هقالخإ
 1 اللا تدخو 00 ةئيفسلا مايا :هعفأ تضف ةينزيلكد الأ

 . يعرج اع 2 هاراغنس ١ قباس نع ينثدحي ناك

 عوف تفل :ال كلذ: لبقث تنكورهاوجلا لاثماك اغانلاب/ى فحت
 تا تاز نكل يللا لل هيا لس لج ناكل هيلاس

 رح هوم ذا و

 لعتلايف ركف- نم ضعبلاو. كللذن نم هضعب نوكي يدلإول هتررح
 ةيور. نع يتأرابعت. كنتو تظنخخ امرردق ىل فقثو.تلع ام
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 طلاخ نمو لذ سانلا ىلع ربكت نمو لز هلقعب ىنغتسا نم نا

 نمو هب فختا حزم نمورقو ءاهلعلا سلاج نمو رقح لادنالا

 رثك نمو «ًأطخ رثك همالكر ثك رهو هب فرع ءيش نم رثكا
 11 , كندلاو ىلإ تلصو اذا ىذلو اي رذحإو ءىايح لق هأطخ
 ام قيقحت نع كبح ينلغش اط لوقث نأ تيور اذامو تيار اذام

 هب يركفت وا تيور ام ظفح نع كيلا يتوش ينعنم وأ تيار

 فارطإو ليلا ءانا يركف شوش راغصلا 0 يناع لاح

 . اذك تيورو هتيردو اذك تيار اه لوقت كل :اردق لب راهلا
 عم ةرات رهسأ تنك لب راهلاب هللعتا تنك ام ينافك امو هتهفو

 كلجحتو كلظعت كلذ دنعف راحالا ىلا يدحو ةراثتو يدلاو

 يبلق .نئطاف هتراشاب تلعو تفرصنإو. هدي تلبقف 06

 الخشم ول ىلا 0 كلذ نم ترصو يرطاخ حرشنأو :

 ٌة تعمتجأ لع هلل ١ لضفت نمو ةدازتسالا يف يي 3

 رولا ديلا 1 هل نيحالملا دحا عم يزيلكتا صف

 اننيب .:رم ةبعصلا لوطب تعفترإو 5 ديره ادنببو, قب عقود

 ةفلكلا بابسا



 ك1

 ةاحلا رفا هس روصلا هذه ركت لور ل

 هيف رثّوتو ةيئرملا رومالا ةلبج 0 م0006 ىتح ديلزتل
 ةوسح 0 ايل رين ايل ناك نآو ةيقيقح اهناك

 ندي يف هل مل مسجلا يف امإو ليغ لقعلا يف انإ

 ليما نم كمون يف تيار اف ناك دق هن اكو توملا ىري نابجالا
 اج تروصف هداتحم تنل ربا ىاغلا ضال ليف انو نس

 نمي تقرغ دق ةنيفسلا نأ تيار ةراتف هتروص ريغ ةروصب كسفن
 سانلاب ةرماع ضرالا :رم ةعقب ىلع تسر اهنأ تيار ةراتو اهيف

 هتجوت كتظقي يثو هتققنظ ام ايؤرلا هذه تناكف راج الإو

 كبحروصت هببس كناعو كتإوخإو كتدلاول كيور كلذكو
 تكلذلف مهقافو مثرقف نم كبيشخو ملاح حالص يف كتبغرو مل

 ىلف تيبلا يف ىرخأ ةرات مهاكبو ةرات مهعل نم تيار ام تيار
 اوسال كتدوع يف نيب او كندلاوو كلاهال لص يف تركفت

 بترلإو للعلا لها تافصب اًتصتم بدالا للجب اًبلحتم كوار اذا
 عدبلا باننجإو ةفعلإو عرولاو للعلا نم هب كنوفصي ام تظحالو
 ةسدسولا هذه لدي وق كلنا رظاءالف ةربدملا نار رح ان

 حاورااو ٌودغلا ةيرورسلا كيلع لخديو اهم كبلق ولخي لب

 راجب يف ممشنأ ومر نيذلا حالفلاو ىقتلا لهأ ةشيع شيعتو

 يطالاساب كراع ست بل اضئبملا ةرزقا اكرر رقت
 يدبك ةذلفو يدلواي ملعأو ماو ملاح يف مل حصل ابي ريبخحلا ملاحي
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 نكفالو موهيطللاو بورشملا نم بيطتست اهب تاج يذغت اك

 ظشلا نع وهو دورولا نظ نك ديلقتلاريسا هيلع علطت ام لكل
 قدكالو فاو وطاب هل لقفل لكف ظانلالا ةرالحي رتخت الو ذيع

 اه لك الو لاقي لعب ام لك اف رهاملا بيبللا الا امهيب قرفلا ىلع
 الدعلا بلليصلا قئازج ةراد' لب لاحت لك لح لبقي ةرهاظ ننح
 نك نوكت ليلد ريغ نم اكينف ورع الو جقتسيف هنع لضي ةراتو
 هتعفنمو ةيبيدب .هتدئاف ىرت ابب آلآ قنن الز ليلع وهو هريغ بطي

 نكو ةينقولا ةيتاذلا دئاوفلاو ةيصخشلا دصاقملا عبتت الو 0

 ةوفاؤيا امو ا نو كفرت يل
 تاروصتو ةيليخت سانلا مرهم بلاغ نا ملءإو هظنلاف كبهذم
 مدعلف ةفولأم لبق نم نكت و 5 كفروا اهشنم 0

 ماهجلو اهتروص ريغ ةروصب مسفنأ ف يف اهو 0 |مايفيكب مع

 ٠ نيااوزسا وم ربس اهايزع ا ارسم هاا
 معتليخم نم نئيتف اهومسو اهب ّك ١ تال 0 ىلع منيع ترد

 ساوحملا عينج لغتشتف دسحلا يف مورا ص لحتو
 اههريغ ناسنالا ىري ال كلذ دنعو اهوحن هتيلكب ركفلا لود#و اهب

 نأ ىري ال ىتح اًئيشف اًثبش هدنع ظع اريخ هليخت ام ناك ناف

 نروروضكلا هروضهه ام قوف هنا ىأر ارش ناك نإو هنم ٍظعا كانه
 هنو نامزلا كنا .نم دحال هلثم مدقت / هنإو نوردفملا هردقيو

| 

 نيريدملا ُْ هحرفو هنزد نوكيف اك ا عدبأ ناكمالا 2 -
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 ىلا ينعفدت جإومالا نآكو ةيشخ ىلع ضن ىراف اهب نم قرغو
 يدق ىلع شارفلا نم موقاف يلتتب اومهو ينوذخا امإوقأ ناكو ةزيزج
 الا لاخلا ىرا اف داقرلا دصقب اًيناث دوعا مث لمسإو هللاب ذيعتساف
 ام تيار ةليل يفف حابصلا ىلأ ةليل لك اذكه لزا لو دايدزا يف

 مونب ض,لغا مل ين: لعف هدي تلبقو يدلإو ىلا تهجوتو تيار

 يور نسف ينل لوط يل عقو اهب تربخاف ينااح نع يلا
 لاق هظفح يننكمأ ام هنم ركلل يورا قيقر مالكب يرطاخ ببطو

 0 نا مالحالاو تالبخلا كيقيو كاذ كلنع عنب ام

 نم ينك هلا نم نسحعا كلها ةلاح نأ ةداسولا ىلع ثنأو

 د لبزاضللو ةيقرلا ناقل ني راسا الغ رظت ةلوضاجلا

 كلذ نراف كلها ىلعو كيلع دئاعلا عفنلا نم كلذ بقعي ال

 ام ىلإ كراكفأ فرضإو اهدي تالا قتنالا نم كرنع اح ردي

 فطع متدئاؤشلاةاناعمكل ليو روزسلاك اباحي كلب

 يقراو يهم يناسنا ام ظعاوملاو محلا نرم يعمس ىلع دروي ذخإو
 امستم لقعلا لماك كلاوحا عينج ,ف نك يباب لاقف ةليللا كلت

 كيس لضلاب علا لها ةبس

 مهريغص ةفطالمو مريك ريقوت نم سانلل بحي اهب اًماق ا
 لاوقالا نم كب يرزي اع الخ لاكلا لها تافصب الحم
 ني نلو ةيمذلا قالمألا :تاورقلا باك كازإو دل اهقالز

 مولعلا تارفب كنلق ”ذغو هلاقمربخنا ىلا كدشريو هلاح  كولصي
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 ةحار يلف الو ارارق مونلا فيس ينيعل دجا لو ةعول يبل ءاده
 تنكو هقاشمو هلاوحاب يلهجلل هملاو قارنلا لهجا كلذ لبق تلكو
 رد قمدبفا ]يق ام لع تعلطإو ببكلا نضعب 2 تأرق اذا

 لب هنم داري ام مفأ الو ىنعم هل قوذأ ال ينارا مثريغو برعلا
 نيبت نا ىلا ياللا بعاللا وا يفاسلا مالكك يب ري ناك

 هلوه رح يف تعقوو هترارم تقذف ككشلا عفترأو نيعلاب ربخا

 اقيرغ
 تيمو يح ىونلاب عورو * يلبق سانلا قارفلا ملا اكش
 "تيار الو تعمس ام يناف *  يولض تمض ام لئم امإو

 رافسالا دي هنلوانت نم لوق راخالا يف ددرا ترصف

 ركسافا هي 3 متينل ول انياحا

 اة نال: لم. ةبابصلا نم
 اسيب مكسافنأ , رم رج | عصال

 ١ يدي دك

 كارا ةراتف لاخلا ماع يف هارا ام اًقرأو انوجحتو اًهاق ىنداز امو

 ةرتو يفي نع ةراتو ثحا كارا ةراتو يننيلبتلو يننيقتاعت
 ىلا جاومالاو تدسنا حايرلا ن ا ةراثو ىنيصصتت كنا يرأ

 هاد هاك ع هتلخ ىلع ىلاعت حلا نإو تدنما دق وجا

 ةئاغتسإو اتينا آلا عيمت ال بكرملا يف نحنو برا انا ورع
 نكرملا تبلقنإو تقزمت عولفلاو تعطقث دق لابجلا نآو أنينحو



 َ 1 ١
 عئارشلا اهرهاوظ تدبإو هدودح ايانخ ىلع ثهبن ا لاجرلا

 ءاسنلا ةيرخ نوكت نا ةيبصعلا نع هزثملا لقعلا لبقي اهف. سلو
 ةباغ نم رثكالا يف دهاشي ام عم نيبتشا امو نهتيلخت نع ةرابع
 نظونع ىلع نمتاوهاو نمتاوهش

 ةزاشأ اهيا :نيع ةنينملا رض قل ديض اذ[ قر راظ امانسو
 قل برسول ب اهفو ةالنلاب ههعاتع لك < ىفتاغلل قال وللا
 خلو هيحاص هب ريخاف بوقعي رما يف هدلو ءاجر خشلا ركذتو:ربلا
 نيرفاسملا توزب. ىلا نيهجؤتم إوجرخ بوغرملا هماجاب

 نو نكملاب فيدال سلا
 نيدلا ناه هرب نان

 ريل يزيلكتالا لاق لزنلل مب نآظإو متزارقر قتسا ايلف
 رصه كأ ةقسوبلا هج وت ادغ نأ

 اك ال راف كتدلاول كبانك .:ريا هنبال لا لاقف

 هثراص هذه

 موقيال يذلا ردلإو دهلا قحو ٠ ةنوصملا ةزيزعلاةدلاولاةرضح
 الو يلايخ نع كتضغش تاغ ام-رحصلا يفأ يناغاثمو ديشلا' ةماقم

 لَو ةعمد يعل اقرت مل كتقراف ذم لب يلابب كلنع ىلسللارط
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 كلذ وحخنو

 ايف ترن كل لوقع مالك اذه يناكملا لاق
 رمالا هرهاظ ٠١ ةرقبلا ةروس نم ةئلانلا ةروسلا يف تيأرف ةرم
 . ةيناسنالا فرشب لخب هنأ عم ءاسنلا برضب

 اهم جوزلا لع اذا لا دجوي ال اذه نأ الإ شلا هباجاف
 نواب رمالا لوا ن 00 و ع

 طرشب اهبرض تبإ 200007 ناف ةحيصنلا اهعم ليعتسي
 امير نارقا ف هب روماملا ةرشعل نا ىلع اهب رضي ال نأ

 طرفام لك ىلع نهبقاع نم ربصو 0 ديدشتلا لعج
 ١ هير ايمافا :راترم. ىالطإا) ىلاغت هلوقلك !ميلطننينم

 )1 ا هللا ىلص هلوقكو ( ناسحاب حجيرست

 نا لجرلل يغبني هنع هلا يضر باطخلا نبرع لوقو ٠ نهتالخا
 ضعب لافو الجر دجو هدنع ام بلط اذاف يبصلاك هتيب يف نوكي

 لاق هيلع اندنحا ةجوز قجح ام سو هيلغ هلل 1 يننلل ةباعصلا

 هجرلا برضت الو تيسنكآاذا اهرمكتو تمعط اذا اهعطت نا
 ةوركملا ابعممت ال. 0 لا يف الإ ريغت الو ميقث الو
 ام كِللذ ريغ كاملا رو هل هللا كلف ا لفث الو ابهقيتخ الذ

 لاو نيقوفجب ايقلا:ىلا ةردابملاو نهتياعتر بجويو ءاسنلارمأ معي
 هيضتقت امسخ نهجاو زأ ىلع نهقوقح نغليي نأ الآ *اسنلا ةيرح
 صئاصخ نم نط نيل ايف لوخدلا نع ءاسنلا ةنايصو ةورملا
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 انب اًضاخ اذه سيلف تاجوزلا ددعت رما نم ناك ام امإو

 نا ىتح طن ىراصنلا ةفئاطالأ هعنب لو انريغلو انل ”ماعوه لب
 بنك ضعن يف تيأر دقف اضيا ددعتلا نوزوج لوناك مبق نم

 اوناك نيلوالا اسنارف كولم نا سيسقلا لايناد نع آلقن ةيراونلا
 ةينارصنلا نيدب نينيدتف | 00 000 تاجوزب نيجوزتم

 ثالث لوالأ ريبوغادو ريبرشو نأ هيلا لكأ ناك مث نويل

 داو نأ ف تاجور را رهمو دولقوهؤ ريغ ملو تاجوز
 ابابلا بيك داليا ” زم ةيردفو هلمسو ةئاوتتت كن
 نع ةلأسي هيلا لسرا نيح ساني ظعارلا قاطغناللا راونلبا
 مايقلا ن نع اهعنم "اديب ةأرملا ت 0 ةارماب جوزتلازاوج

 ةباصال هيلعو ىرخا ةأرماب جوزتي نا هلزاج جوزلا قوقحب

 ةيرورضلا أمّرم

 نم :دنعو انذنع. تاجورااددعت ةحابا: قتةيكحملا لاو

 لوط ةينبلا ولي لكرلا قايد لالا روحا الحار ل كا
 ءاسنلل ةداتعملا راذعالا نم 000 ةأرملل ةطلاب لادقاةزهَز

 كلذل هبناج عرشلا ىعار سافنل او ضيح اك ةنيعم تافرا

 اهيلا حلا يف مدنتساو اهيلع ملوع يلا 0
 هنوشخت ام عطقل اهناب الو ةعيبط لك يف اهدارطاب مزجلا نكب الف

 ةعيظنلا رومالا نمرينك هيف عنتمب نمز يتأيدنف ةعيرذ دسافملا نم
 ةنجالا طاقسإو لافطالا لتقك اندالب هم اط دوجو ال يفلا
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 هيلا رلعز ايظح ارجأو 0 دعا تاركاذلاو اريفك هلل
 مساج لع كمال نا 0 00 000 دينا

 فاونكأ 000 ءاسنلل ' 0 0

 00 ب مهلع ام نهلعو

 اهجوز اهنع ب ايا سو هيلع هللا ىلص لاقو قيلعو

 تيئاقأو 0-0-0- ايوا هدوم

 آبار نك اف ةلفط ءارذع هال موي رشحت اهناف ةالصلا

 يبرم هلل اهجوز اتماوم اهجوز نكي م نإو ةنجلا يف اهجوز وهف
 ةفاصتا نع الضف لدعلاب فصتا رهف هوني فيكف ءادهشلا

 لماشلا هلضف يجارلا مرحي وا لماع لمع عيضي نا لضفلاب

 ٠" راحال كلوب ايوروا ءاسن تللع ول يزيلكنالا لاف

 ءيش لك نم نيهيلع قش رخآ *يش نبعنم ابر نكل مالمالا نيد
 تاجوزلا نم ا 0 رضأو

 لخد الذا هيف نحن اع تجرخ دق ك ارا لاقو جتنا مس

 ال مديد مولعلا ءايحأ يف ةينارصنلا نيدل الو 0 دذعتل

 ىلا متبتحا ام كلذك ن ناك ولذا ذا ةيويندلا عئانصلإو نوننلا مدق

 ليو مدل لوضولا يف ا وا يلا ا
 جاينحاك ميلا مكجاينحإو ذالم هوهتلع ام لك يف مل مهاف هيلا

 ذاتتسالا ىلا ملعنملا
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 ةجردو ةيمالنسالا ةللل ةقيقحب ىلع فوقولا الا ةيبرغلا ةغللا يلعتو

 بيذاكاب ةنوحت“ ىنعملا اذه يف نييوابوروالا تافلؤم ناف اهئاهلع
 اسنلا نأ لوقي اديحم نأ مهتك يف ملوقك ةلخم ع ةلضم

 ا يع ل
 لاقي ال اذه لثم لاقو كلذ دنع اجإوخخل زشلا تفنلاف
 تافلّومو ليبقلا اذه نم مال ا نقول ا

 كلذكو ىلتي اننيب هللا باتك وه اهو ليثفل طوع عا

 كلذ ل اهيف دجوي مل نيعبج - ةعيرشلا ةلمحو ٍنيرسنلا بتك

 0 تمدق دقو ةرابعب جيرصنل | نع الضف ةرامثا ىفدا
 كلا كيلا انلزنإو ) ىلاعت لاق نارقلل حرش ةوبنلا مالك عيمجج
 رتل ,نارتلا انعبتت اذإو ( يلا 3 سال
 تايلسملا معمو آلا نيململا الو تانماملا معمو الا نينماولا ركذي
 نكرم لمي نمو ) ىلاعت ف معو ا

 ةنجا نولخدي كنئاواف نمؤم وهو ىثنا وا ركذ نم تاحاصلا

 ىثنا وأ ركذ نم احكاص لع نم ىلاعت لاقو (اريقن نوملظي الو

 اوناك ام نسحاب مثرجأ مهيزجتلو ةبيط ةايح هنييخلف نمؤم وهو
 ريم لاو تافتملاو نسلملل نا اسس ل فد

 نيرباصلاو تاقداصل او نيقداصلاو تانتاقلاو نيتتانلاو تانمولنأو

 تاقدصتملا»و نيقدصنتملاو تاعشاخلإو نيعشاخل او. تارباصلاو

 نيركاذلإو تاظفاحلإو مجورف نيظفاحلإو تامئاصلاو نيمئاصلاو
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 عاوسو لجر ةروص ىلع ذو ناكو اهودبعف برعلا اوكرشم اهجرخأ

 سرف ةروص ىلع قوعيو دسأ ةروص ىلع ثوغيو ةأرمأ ةروص ىلع

 رسن ةروص ىلع رسنو

 ةهزعل |وراض دقو مالسالا ل برعلا هيلع تناك و اذه

 )000 اردو ديلا كارقلل اهلك كلذ: لضنلاو ةيوق ةدحإو ةما

 )111 31 ل ورمنو كلذ نولاعت نبويورزالا رئئاعم أ
 ةيندملا يف يناسنالا عونلا

 زل نها ةذاع يدبس لع 0 يزيلكنالا لاقف
 0 لكف نامزلا ميدق ن را اىايصعلا نم ناكل

 لك هنيد ىلا وزعيو هنرآم غولب ىلا هن هب لضي اب هبهذم جرت

 0 1 ا 0 ةغص 000 0

 0 م 000 5 8 ا 1 د

 ال فلك ضارغإو ةدساف دصاقل "لإ مدعإوب مدعإوق

 نرم تلف انأ امإو جرالاو جارلإو حسالاو عصا نيب د
 الو ةيلحم لع ةينارصنلا تسيلو لبي ىلقع هيلا الو ليبقلا اذه

 بيو وه اكنحلا اا يلع بجاولا لب ةك يدنع امك
 ةياجس 5 0 نم معان 0 كاد 0 0

 0 يتافاواق قرش لادا ىلا يبجوتو ”قفالأو 57 يداب قا



 ا

 وا ف يمينك ناك هنا

 مرحأ ةرابح نم ريخ دعب ل الإ: ةطلظر دعا نو امو دالبلا يف

 6 اوطك هب |وفاطو هوعضو اولزن امين هل اهظعت
 اوراصو ناثوالا 0 00 نيد نم هيلع اوناك ام |وسنف
 نم ا الآ هنلع تناك اع ىلا

 ارفس لجرلا دأر 0 ةناودبعل تلخو 0 ناكو

 هرفس ىلأ 0 اذا عنصي امرخآ م ا

 برعلا تذختاف هلها ىلا لخدي نا لبق هبأدب هرغس نم مدق اذإو

 اهتدابع ىلع اوفكعو مانصالا

 ةبيش ينب اها ناكو ىرعلا ةناك ينبو شيرقل تناكو
 فيقث نم ثيغم ينب اهبابغ ناكو فئاطلاب فيقثل تاللا تناكو

 0 امأو مخيدن نأد ة 0 2 ةانم تناكو

 انين“ |وناكتو مالسلا هيلع مدا د١ دالوا مغأ ليقف رسنو

 هتروص [وروصي نا اوارف اريدش نزح 0 0 دحأ تاف ادابع

 رخآ تام من صاصرو رفص .:رم ؛وروصف 00 ذأ هوركذي ذيل
 مثدعب سم ماقإو ا هيب

 أ-ون هللا ثعب نا ىلا اهودبعو نيدلا ]وكرت نأ ىلا

 نرذتال مهع هب هللاربخأ ام 1

 ( هيل اوسلو قوغو ثرغف لو تر 1 م

 ماليوط اًمز بارتلا اهيلع العو اهلع ضرالا .نافوطلا ع
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 ربظي ْلو صق ام هيلع صق اهلف اهسندي ام ةنايدلا ىلا ريشي ابر

 و -- 57 ثكيح 0 نش ف هفالكأ نم

 دينعي م 0 ج لحل 51 00 ١ اب 0

 ا ةلاو كايقتسالاو احلا همدق يف يرشبلا عونلا هيلع
 )| 00 ةفلالا تابجوم سانلا نيب نم تءفترال

 هبحاصل يتلا فرتعا تقولا كلذ نف زابيلاو نديلا باسا

 عاضوالاو رومالا قئاقح يلع فوقولإو عالطالا ةرثكب

 امو ٠ لاق مث نيدلاب قئلعملا ثلا اذه رحب هعم ضان
 مالسالا لبق رع 1 53 ماقملا ١ ذه يث درطتسي

 تاكو 000 0

 تناكو ٠ ةدنكو بعك نب ثراح | ينبو ةناك ينبو ريغ يف ةيدوهلأ

 هنأ وهو' ةعارخ وبا ل ْنِب ورع ةيفنحلا نيد ريغ نم لوأو

 كلذ هبحاف مانصالا لرودبعي قيلاعلا ىاأرف ماشلا ىل |

 20 هذه |ولاق اهنودبعت مارا ينل يلا مانصالا هزه ام لاقف

 كا ريبل اص امم ينوطعا لاقف انرصنتف اهرصنتسنو انرظف

 000 ولف ليفدلا لاق امض ةوطعاف هنوديعتك برعلا ضر
 هيظعتو هتدابعب سانلا رمأو هبصنف

 كلذ ببسو ليعامسأ يب فر ابجالا ةدابع تناك ام لوأو
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 ضعب يف تيأر دقو داسفلا لهإو قيرطلا عاطق نم نمالإو
 قيتعلا علا مرفح عفنلاب ةدئاعلا ملاعا ةلمج نم ةيبرعلا خيراونلا

 صاعلا نباورمع نم نذاب نراك كلذ نإو مزلفلا جلخ فورعملا

 نيخرئرملا ضعب ركذو اههنع هللا يضر باطخملا نب رع نموا

 لاصتال سيوسلا خزرب رفح هلابب رطخ ضاعلا نب وربع نا

 . بررعلا دالبو قرشملاب نورثكيف رمحالا رجلا جترفالا هنم ربعت
 يف عورشلا ىلع هريزو مزع رخافلا ناطاسلا مايا تناك الل من

 ىلع رزعلاب كلذ ضوعتسا مث هنع هتقاع عناوم هل تضرعف هرفح

 ةنوطلا يرهخ نيب جنح رفحي ناب دوسالا رحاب ناجرج رحب ليصوت
 نيميقملا قاؤلا تقئاوط ئالخا انف نفيا كلذ نع هضفق ةئلوأو
 هايلا كلت لحاوسب

 يزيلكتالا هبجاص هيلا هاقلا أب تلا رطاخ باط كلذ دنعف
 ةيمالسالا هللا مدقتبو افصنم كحل ينو ىتنل امم هار ذا ًرخاو لوا
 ناك ان فاعضل هل مخ ادلوو اقرتفم نوذللا رئاش ق

 روممالا يف ثحابملا نم هسفن عنب كلذ لبق خلا نراكو
 اديب روفنلا لوضح يف اببس كلذ نكي نأ نم اقوخ ةينيذلا
 قوقحلا نمزيشلل بجي اب اًماق اهيا كللذ اًبقارم يزيلكنالا ناكو

 فو ةيضرلا قالخالاب قلختل إو عرولا ةثك نرم هيف ىأر ال
 يزيلكنالا نا نتا نظ ةثايدلا رما يف ةرللا هذه امئيب مالكلا ءادجب



 ان

 ابرف اهتدم لوطتو رينك قلخ اهرح يلطصي نتف ةنئتف نم
 اماف ةنس نيغبرا نع ٠ ةدايز بسلا ةدحاولا برحلا تمافا

 نتنلا تدمح هقالطا 21 دورايلالاعتسا ىلا سانلا ىدنهأ

 م دك نإ دب .نمالا_.ىندلا ىلع بلاغلل راصو

 نو دوررابلا لاعتسا ىلا مالسالا لهأ ىتيس ين كلش الو فوخا
 د1 رس زج نولجبدو رسم لبا ناك دق رت غينيع ليم
 هلمعتسإو جتأ| لدب ءاملا هب نودربيو ضيبالا دورابلا عم هنوهسيو

 ةرجلا نم سماخما نررقلا دعب 7 2 ؟ نويلسملا

 ريرخن يق هنولرعتسي 0 تيباضيا نومسملا هيلا قبس امو

 يق الابقتساب |ورمأ ينل ملف هج ب نوف مدجاس برع

 راطفالا الو اهتبيغل كللذ ةِس ةيفاك سبغلا نكت لذا معاولص

 ةعفنم تمع دقو نكامالا نم ريثكو 0

 نونغتسي ال ارحبو ارب نيرفاسللا نأ ىتح سانلا رئاس ةزبالا تيب ٠
 بسني امو ٠ مدصاقم ىلا. هابتالا هل الدب. اوفرعيل هباوعتسا نع

 ةريلا. نم 17 ةنس مدنع دجو دفف قرولا لمع مالسالا لهال

 نينثالل دودج يف هليع مريرجلا نم هنولمعي ىراخي لها ناكر
 نراكو نطنلا نم سابعلا ينب مايا يف ةكم ريما رغ نبأ تفسوي

 هلاعتساب قبس امو ٠ لينلاوب ناتكلا نم هنوعنصي سلدنالا لها

 ةيقتسلاب ىهست يتلا تالاوبملا قاروإو دوغلا لدبي ىرولا نويلسملا
 لبحلا ةفخل ىرخا ةدلي يف رجات ىلا ةدلب فر جات نم رفانسملا اهذخاي



 ا

 ام ىلا ادني / موفلّومو موالعو موارعش كلذكو نامزلا اذه
 ةنضنملا مسيماوق كلذكو مالسالا لها تافاوب الآ هيلا اودسا

 01 انا نامزلا ا 4 00 0 ابخا

 ها 3 0 الد
 ايازملا هذهو مجاتنتسا قرطل ءادتهالاو مثريبعت ةوالحو مثركف ةوقب
 براجت إو ةيعيبطلا تانئاكلا ةظحالم ىلع مثدوعت ىلع ناهربلا نم

 هس نيف ةاممالنل او فلالا ون دجوي دقف ةيرشبل ١ لاعالاو

 كلذ را 1 اع الضف ةيبرعلا ةغللاب يراتلا لع صوصضخ

 انلإو ةيكرتلا ةغللاب
 ماقملا اذه ىلا مالسالا لها مدقت ىلع مالكلا يث لصو اهلف

 نم ريثك يف مالسالا لها 0 ف 7 ال يزيلكنالا لاق
 مم تديفتسأو دي تذخا ةليلج دئاونب مثريغ موتبسو نونفلا

 مالا ىوق هببسب تأفاكت 4 رن لاعتسا كلذ نر

 ترصقو اهددع لقو نتفل تأأده ىح ءوفاكدلا نه تبرق وأ

 اهتارين فما قف تممافق ايف اهنم كرحت ام ةلمه

 فنيح. ةيلاخا: رضعالا ِق راك ايه ثالخ ىلع تدمحخ ةعرسب 3

 مجحامرو ممراوص 3 ىوق ىلع نودقعي ى ءانلا ن ناك

 ِ 00 برا ثن كف ةفاكلا ١ تالا 4 كللذ ريغ ىلا

 دلوتتو دادزع لازتال م مث ريسي رفن نيب ريغص رمأ نم 8 برعلا

3 
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 ططخملا بانك ىبملا مريغو كلاما . :رم اهب نطلست نم
 نمو كلنلرومت ديفح يراتنلا كيب غولوا اذكو يخبرات سوماق
 : دنقرمس ةنيدم 2 ةناخدصر ءاشنأ هراثأ

 يطويسلا نيدلا لالج رصبرشع سداسلا نرقلا يف ناكو
 ةرهاتلإو رصمرابخأ يف ةرضاحملا نسح ىبملارصم خيرات هراثأ نمو
 انرثع يذلا وهو خيرانلا ةصالخ هراثأ نمو يسرافلا ريمروخ اذكو
 تالماغملا يف دولا نغ الدب قرولا مالسالا لها لاعتسا ىلع هبف
 نر ةيد داليا نرفع سانا نلف كلذ نكر

 "دلل 0 :زأ رشع ا نرفلا فن ناو

 ا 0

 لقا كرت ام ةبسنل اب ريهاشملا ضعب ءامسأ درس يف هانركذ امو
 ناك ام 7 عاجل 0

 0 ٍ ارضاغ دن طبل ا دوكلا ةدكاخإ ويف 3 ةقرطم

 هايلع يف هلك اذهو هررغ اوفشكتساو هررد مكاردا ةودب اوجرخت"|و

 ةعرشلاو ةيبالا مولعلا ءالعب كلاب اف ةيلقعلا لعلا نم عرف
 اوفش امنا ةيلاخلا رصعالا يف إوناك نيذلا مال رئاس نأ ملعي هنمو

 مالسالا لها تامولعم راحب لحاس نم هوفرتغا اب مءاظ ليلغ
 ىلا مهراعم رحب نم فارتغالا ىوس هنم دمتشت لصأ اط سيل ذأ



 ؟؟و

 نب من ةبطرق ةنيدمب داليملا :نم رشع: ينانلا نرفلا يف: ناكو
 نكي مل هنا لاقيو هب لمعلا لعيو بالرطصالا عنصي ناكو ةيجان

 3 سرف ىلع اموي ربسي وه انيبف ةرك ىلع مسري 0 هيلع علطأ
 هنيعاو تلفياف سرنلا ايلع قسادو كلي ا ىو م
 0 بالرطصالا لع ة ذخاف ايلا ةركلا تراي يا ةروصلا

 ىأر نكي ل ذا هتاعرتنم نم ناك اذه 2 اذاف:ة ةروصلأ كللت : قفو

 هريغ لع نم كلذ لبق

 يونزغلا دومحم ناطلسلل اًيدصواريشم ناكو ينورببلاو

 ماعلا لصوملاب داليملا :رم رشع ثلانلا نرفلا يف ناكو
 سيلاطسرا تافلّوم حراش دشر نيريهشلا ةمالعلاو ريبكلا

 ةيكلفلا عيقاونلاو جايزالا فلم ةفينح وبإ ناهبصاب ناكو
 يسوطلا 1 7 كلذكو يفارغجلا نسحا وبا ىشكارب ناكو
 :ارعش دحا يلازغلا .اذكو ةيفارغحلا عيقاوتلاو جايزالا فلّوم

 كرتلا

 اًناويد "اننا يذلا كيلروهت رع ءبارلا نرقلا فينك
 رولا ءادنلا وبا مث دنقرمم ةنيدم كي اهئايحاو مولعلا ةركاذمل

 هاج بحاص

 ٠ كنلرومت لجن خر هاش رشع سماخلا نرقلا يف ناكو ١
 :يزيرقملا ةمالعلا ةرهاقلاب ناكو هاره دالب ىلا مولعلا لقت يذلا

 اوحا ركذو رصم :يرات هتافلّؤم نمو نامزلا هلثب مسي ل يذلا



 ظ 0

 اعف لقا قد نلت ]هو ةلزدلا نين هل لاففأ تأظخا
 انديغ اين جيرخاف اهيتنف ةظيرخ هطسو نم جرخأ ُ معن لاقف

 اهكف مث اجا يف ناك نم لك اهنم كعضف اهب بعل مث اهبكرو

 مث سلجخلا يف ناك نم لك ىبف اهب برض مثرخا اييكرت اهبكرو
 نسلجخأ يف نم لك مانف رخآ اًبرض اهب برضو اهبيكرتريغو اهكف

 ةلالآ عضو .نم لوأ هنأ لاقيو جرخو امآين مكرتف باوبلا يتح
 يلع نسا وبا ةرمهلا نم ثلاثلا نرفلا يف ناكو نوناقلاب ةامسملا

 ميدنلا نبا ىحي هنباو ميدنلا م نب ىحي نب
 ةلزج نب يسع نب ىبحي ىلع وبأ سفك نرقلا يف ن ناكو

 3 00 هر فنصو ملسأ م 3 اينارضن 0000

 أرق .ام اهيف ركذو مهه ادم قاعم نيو: يراضمل ف

 هنا عتاد 00 2 د دلو وود 31

 تلاز امو ةؤزيظي لو كلذ ]وفخا ىراصنلاو دوبيلا نآو

 دالب نم رطق نمو رصع ىلا رصع نه لوادت 5 "5
 ٠ د لال وصتلا ووادلا ةيعيدداجو قسوطت لا بولا
 (©ةغاسلا اقر يل 01 لويلبلا حرتخم سنوي نب ةمالعغلا خا

 عبرلاو
 نحا هاش كللم .نيدلا 0 0 يف ن :

 يلالحلا ةيرادلا 0 ُْى 0

0 



 ندب

 نع ةقيلغل | لع ذه نها ىتيسوملاو . وكلا يق فيناصتلا بحاص

 بّرقو اهرارسأ | فشكو اهضماوغ هي ردتتلا مايأ خي انحوي

 هسلجم ناكو نادج ١ ةلودلا تقيس ع دزو ا هنأ يح

 كارتالا ّيزب وهو هيلع لخدأف فراعملا عيج يف ءالضفلا عيب

 ثيح لاقف دعقأ فيس هل لاقف فقوف اًماد.هيز كلذ ناكو

 ىح» نمانلا "باف « طخ ىبنا ثيح :لافف عنا تيع را اثنا

 ناك هنح هجرخلا ئخ هيف همضلزف' ةلودلا ١ كفيس دعتسم ىلا ىبتنا

 | دق ا اذه نأ ناسألا اذهب ١" لافف دحأ هفرعي كك ّلق

 هل 00 أوقرخاف اهب فوي مل نا ءايشا نع هلئاس ينإو بدالأ

 1 اهبقأوعب ١ رومالا ناف ربصأ رمالا اهيا ناسللا كلذبر صن وبا

 نسحأ من لاقف ناسللا اذه نسحتأ هل لاقف هنم ةلودلا فيس

 نيرضاخلا ءايلعل | عم كتي ذخأ من هذنع ضعف انا. نيفيش نم رك

 ىتح لفسي ممالكو ولعي همالك لزي لف نف لكف ساهلا
 ردن اةرينابن نكي اوصل ماقصر لك وس

 ال لاق لكأ نا ف كل لهف لاق «زلد نت كنان

 فيس رماف من لاقف عمت لهف لاقق ال لاقق برشت لبف لاقف
 عاوناب ةعانصلا هذه يق رهام نراك ضخ نييفلا راقحاب ةلوذلا

 هل لاقو رضنوبإ. هباعو الأ هنَلا منم دحا كرب لف يفاللل



 دن

 لخدو هنم برقو هب لصتإو ءىرب ىتح هجتاعف هرضحاف ضرم دق
 0011 نعانف لكل نم ايف ليلا ةيدع تاكو ةتك راد دما
 همسأب عمس الو اهاوس يف دجوي ال ام اهريغو سانلا يدياب ةروهشملا

 0 |والا لع نم بتكي اهيف يلع وبا رفظف هنفرعم نع الضف
 قارتحا كلذ دعب قفتاو اهمولع رثكا ىلع علطإو اهدئإوف بغتناف
 00 نر نم هلصح امي يلع وبا درفتف ةنازخلا كلت
 | ١ لكني ذو هنفن ىلا 0 م

 ناكو اهرساب مولعلا ليصحت نم 0 هرم نه ةنس ةرشع
 يلع وب جرخ ةيناماسلا ةلودلا روم ١ تبرطضا البو ىراخي ءأشنم

 هاش رمزراوخ ىلا فلدخإو مزراوخ ةبصق شو حلاكرك ىلا اهتم

 ىلا دلب ىلا دلب نرم لاوحالا هب بلقتث لاز 0
 ١ ندا نورقلا تاو ايف ناكو .ةلودلا نسل نووعيسا نأ

 اول 000 وي لأ بسنت هيلإ او ةرجتلا

 21 نحل نم كليا تطعيم ظ
 000 ززعت 00 0

 فراع ة داعب كلإك نع يربح

 عفربتل لو ترفس يلا يو

 ابرو كيلا را دل
 عجن تاذ يثو ك كقارف تهرك.

 يفأ) ارافلا رصن وبإ ة ةرجلا نم عبارلاو ثلانثلا نرفلا يف' ناكو



 لإ

 كللذكو هين وأتم نب ديزي قب دل اخ ىلق حنافططا ةيبوعلاةغلل

 وه جافا جي نباو هزماب ًائيش اشيا روضنهل لفن 0
 مايأ يق كاكو نؤمافل .شديلقإو .نظسجملا .بانك لق: يذلا

 نكالفو شربالا مالسو قطمخا مسملا دبع ةمعان نبا ةكمارتلا

 ام لامع ةظبار نبو ىو نبو ٍيظمحلا لاله يلا خب

 الغل فتي "تاكو بطلا ةعنض :ةِد قو. ماما ناكو نحو
 نم ةلقنو فيلل ا فناثك فوع ئذلا هو ةمات ةفرعم نيينانؤيلا

 ةسجتف ةذفينةرق قي: تلاث دج غةبوعلا ةغل هلا :ةئافرلا هللا
 كفا دلشار زؤكذملا نينح ناكو ىسطخلا تاتك كلذكو :هبذو

 غي هزصع دخوا ناكو نيتح دلو قاخحإو اهييرعتب ءاندغا هرتكع
 ٍتيزختو تاغللا ةفرعمو لقتلا يف هنتاب قحلب ناكو تنظلا لع
 يبول ةهسدخ نر ءاشيورلاو .ءافلخلا نم .مداقتو :ةيئافلا .ةعللا
 ضخإو للاب دضتحلا مامالا زيزو هللا دبع نب خناقلا لا عطنا
 هلا يعيد الجنا لع اشلطي 36 ووكذلا ريرولا عاب ع دب
 ةزيغ نع" ةقيثكي |

 ةربغلا نم كلانلا نرقلا يف هوبإو وه ناكو
 ىلا ةيسرافلا نم لقت نمم غقنملا نباو يدع نب تجب تاكو

 مزيغو كبهس نب نسحلا كلذكو ةيبرعلا
 بطلا لع يف عرب دق انيس نيابتريهشلا ٍلَعْونا ريزؤلا نآكو

 ناكو. نانبازخ تتخاض يقامانللا زتضن .نب يون ريمالا دنغ 'ركذف
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 غب اصوصخ نف لك يف: امدقم يسابعلإ روصنملا رنعج وبإ ناكف
 نم عبانلا ىلا ةفالخلا تضفا انو اهلجال  ابحم ةفسلفلاو مويا لع

 لبقأو ا درا لان ديع.وهو كافلخملا ٠
 اكولم لخادف هنداعم نم هجرختسإو هعضاوم خس لعلا بلط ىلع
 مرضي ام ابيهم هيلا |ونعبف ةفسالنلا نيس:

 سديلقإو سونيلاجو طارقبو وطسرإو نوطالفا بتك
 اهتئارقب سانلإ فلك مث نيبجرتملا ةرهم ملررضحأو مهريغو نيل

 00 | ةلود. ترمشو قاوسا ملعلل هب قفنف اهلعت يف مهغرو
 أر هن ل ناو لع تبي ناكو قاس نع ؤرصع

 0001 املا كما نم كل لاك ناقل سالب هلك
 ام لاش اذلي رانا جالا 0000
 ةيعايدلا:بابسالا ىوقإ نم ايؤرلا هذه تناكف عيرشلا .هنسح

 نيبو هنيب ناكو ةيبرعلا ةغللا ىلإ نفلا اذه نم بتكلا' جارخال

 بنكلا رابخي ام ذافنا اا ارم مورلا كلم

 نويل ذفناف عانتيا دعب كلذ ىلإ: هياجاف.مورلاب ةنوزخلل ةيدبلا
 ظ | السني قيرايل او رطم نب جابخ مم ةعامج

 دوماطا | هب اوعجزو اورادخا:ام اهنم إوذخاف ةمكحلا تب
 مورلا ىلإ ذفنا نم تااكؤ.؛ هولقتف برعلأ ةغل ىلآ/ هلقتب 3

 د او داجاو دهب نكي هيوسام نب انحوي صوصخبإ اذه
 'ةنبكيل. مولغلا لقت نميو بنكلا جارخاب ينعي نم مهلا رككش



 م

 يلا ريغ ماه ةئاعستو ةسردم نونائو نيكاسلل ةلشك نوسنتو

ِ 00 5 -20 0 00 0 

 رح ا ةبيصه يأو ان ٍِي | لع الف ن ناك
 نيمو نس رغألا نفنل رعاة و7
 انا

 هد

 سوتو رئازجلاو ناوريقلاو هتبس ةنيدم نم لك يف ناكو
 ندعو فاريس رغث نراكو تاناختكو ةماع سرادم سلبارطو

 ناكو اهنم ةبهاذو اهيلا ةدرإو ةهسج رجانم ىمرم سيوسل أو ةدجو

 مولعل او ةيلقعلا نونفلا ضاير يف اوغبن نيذلا لاجرلا امإو
 مثركذو مدع ىلا لوصولل قيرطالو مرصح ىلا ليبس الف ةيبدالا
 دلجم ىلإ جانجي نف لك ريهاشم ركذ ناف

 مالسالا لهإو برعلا ءالغ نا ماخلا اذه يف لوقلا ةصالخو
 مثريغ نم هب حا م لضف لكو ىلوطلا ديلا نف لك يف مل
 ةيومالا: ءافلخ ضعب ملبق نمو ةيسابعلا ءافلخما أيسال ىلوأو

31 
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 ةولصمم هيف ام زيغقتو اطاوما ليصحتو اهتاقوأ قيس تابجاولا ءاداب

 .متاوق ةيداج ر هش لك يف ةمزلم ميلاقالا ماكح تناكو اهماوقال
 فتي ناطلسلا ناكف هلك اذه عمو امتاهج اياضق ريراقثو اعايرجام

 زاحت نوف لاحت اتفاوم هاري ام زمايو كلذ عينج ىلع امان اقوقو

 ماضم عيمج تناك ةناملا هذهبو لاوحالا حالطصإو لاعالا

 الع تفاض نم واكو .اننخ اركفدت ةريذم ةيعرلاو ةكلملا

 لها مح يف لخداذا لاوخالا ىشوبج هب تطاحإو لاوخالا
 ناك "م ىلجنإو رورسل كولا داقتإو مالسالا
 نيخ سلدنالإو ةيلقض لهال لصح اك ريؤرشلاو قئاضملا نمدب

 "م تف للا مح يف اولخدو نانويلا دي نم |ىصلخت
 تاعينعسم مل |وبلجو ةحالفلإو ةعانصلا نيسحت عي |وماقو ةحارلا

 ا 00 طقلا 0 2

 3 .مررتسلا دا وسار لا بصق 5

 : 7 يىتح ةيل دعم 0 ساي 0 لامحاو ريقاقعلاو

 ةيهافرلإو زعلا يف ةجرد ىلعأ ىلا تقو برقا يف
 (يورود) ةمالعلا هلاق ام. لع كاذ 5 | ةلطيلط ةنيدمب اكو

 طظيعم ناكو فلآ ةئاثالث هيلسشابو سفن فلا انئام يواسرفلا

 نجم ةئاهشو رصق فلا نوتس اهبو ةتارف ةيناث نردملا ىدحا
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 اوناكو ةفاك ةيمالسالا عاقبلا ىلا تابتاكلا لصونل ةطسوبلا

 7 2 ةراملا ظفحل ةيظنتم 7 قرطلا ىلع نرولعجي
 ارسلا لحر نايوملاو يستلم ب ناردسلا ل

 3 00 يدته تارانف

 راثالا نساحم

 هتيلعت الآ اسفان اف الو هتلع الا ايش برعلا رت لذ ةلمجلابو
 نابخلالا ينليصوتل نال ةليستسلا رسولا تاراشالا ل

 00 ازئال اج :راخو الخ اد قرطلإو بوردلا تناكو ةيرسلا

 اجلا بابسالاو ةيشاعملا تايرورضلا ليصحت يق ةفلدخم ماب

 تيب ىلا لاك ةينيدلا دصانملاو ةيويندلا علاصملا نم كلذ وحنو
 لكي ناكو ماحرالا ةلصو نيحلاصلا ةرايزل رفسلاو. مارحا هللا
 سسعوااهاياعر رومأ طبضي ناويدو اهاياضقو اهباسحل رتافد ةنيدم

 لحمي ءاسع .1١ راهتلاب نوظحالمو ىارشالا ىلا ليلل اب فوطي
 فنط نم ةذخإومو لايكللاو نازيملا طبضل نوبسنحمو :قاوسالاب
 لاكتلا عاونا نم هنوري امردقب

 اهب مالا نكي لف ةكلملا تاهج يف محملا ةرادا امإو

 نم سلجم باخت اب ةهج لك يف رماي ناطاسلا ناك لب ؟دحإو
 زكارم يف اهرصح عمو ةحتصملا نم هنوري امريبدتب نوموقيف اهلها

 ام نوظحاليو ملاقالاب نوري نورومأم اط بتري ناكف ةنيعم
 فئاظولاو مدختا بابرا ىلع نوهنيو اهريغو عرازملا نم اهب
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 0 مم دح | نكي ملف اهفرشو ةعنصلا عاضتال ةبسنلاب ماهوأ

 ينغ كاذو ربقف هنأ 1 كاذو يورق هنأ الو هريغ نم فرشأ

 داشرلا ليبس عبتا نأ.الا لضنلا نوري ال اعيبج اوناك لب
 يراجما فالخب اهب نروفرشي مها ال مم فرشت عئانصلا تناكف

 ممدنع لجرلا فرشف ةينارصنلا رايدلاو ةيوابوروالا دالبلا يف
 دلك ةمالسلا ةلودلا لاحر تناك كلذلف هنص فرش ردتب

 رام .ثح متعانص ءامساب نولايي ال مالقالا ءاسورو شوبحا

 ناكف ةيرهوجلإو ةراطعلإو ةطابخلاك مهشيعم ا ايندلا 0 '

 ارجات هنع هللا يضر ناثعو ًالالد هنع 2 يخر رعو ازازب ركبوبإ
 لسو هيلع هللا ىلص هع 0 مد ف احا نس نكم خص ىلع ن ناكو

 000010 د لعق 0اس ةغاصلل درقرلا تلي :ناكرك الو
 007 نماتانتي نأ ارومام وا ناك اريمآ ناسنا لك مزلي ةيدمنلا
 نيلماعلا ءالعلاو نيحلاضلاو ءافلخلا نمرينك راك اذكهو هدي

 ناطلسلا ناك انم بيرق ذبع يف ينعا ةيداليم 17/04 ةنس يفف

 هنالك ام يف هتاعونصم نت فرصي ناكو ًايرهوج لوالا دو

 اا لا البلو بنكلا دي تقلا انرثكأ اذكو هل مزليا انو
 00 ا لام عارتخالا .. نحو نسا ندقلا نم ل اندجو
 "رح لاهتسلا كلذ قمن لوصرلا هيلا مريخ ىلع رسعيو
 0000 شسلللا#ا دالي روعش واش ىع لاقتالا ”ةعرسل ديربلا

 كلذ نم ظعإو نيصلاو ناتسدنملا نم مثدالب ةلصافلا دودحما
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 قرطلا اوف اهريغب لونلعا اك اهب إونلعا قاخلا رثكأ ةشيعم رادم
 نيددرتملاو اهب نيراملا ظفحتو اظنحل انوناق ا اولعجو اهويظنو

 نيرفاسملا محلك نبأو اللا ةلوليقل تاناغ اخو هايملل ٍقأسف اهب اولعجو

 افيرفا نيبو نيصلا دالبو دنهلا نيب ددرتلا لهس كلذ نمو

 ةلدابمو نمالا لصحو برغملاو سادنالا دالبو ةيلقص ةريزجو
 لس لف رخالا دنع امي دلب لك عفتتاف اهضعبب دالبلا تاعونصم

 اصوصخ ةىدقلا ايندلا ماسقأ عيمج يلاهأ سب ًالصتمارشلاو عيبلا

 يرابنلاربتلأو 0 اوربنعلاو نارفعزلاو نطفلاو ركسلإو زرالا يف
 ليخ موقطو روما دولجو ةلطيلطو قشمد ةحض»إو روضصلا رولبو

 خوجاو ةيبطرفلا ةينايخعلا دولجإو جورسلاو لاشملاو لمحما
 تاداجتل إو ةشيقالاو دولجلاو هنإولا عيمجم ةروك يس حونصملا
 فاغيسمو سيتكلا فائصاو ريرتللا ةنقلو ةيمابتلا و ةيبراملا

 رخاتلا رقم لاوس يمان رعبا هام 0
 توقتتي ةفرح هلو 3 مم ١ احا دن مل ماكحلإو هئارمأ ريهاشمو

 ةيلع وأ تناك و ا
 0 ريما مم رومالئ او ريعصلا و رييكلا عالق قرد ةاونن

 ام نوعبتي لمملا بابرإو قئاوعلا ليزتو قئارطلا توت مولعلا
 ناك ثيحو هونستسا ام ىضنتم ىلع نولمعيو قنيبو 3

 داك ىتح قزرلا بلط يف يعسلإو لمعلا ىلع اناح فيرشلا ن
 برعلا دنع قبي مل ةعانصلاو ةراجتلا جبدم دقو ل 3: لعي



 نارك

 تالالاو املا نيحاوط عارتخا عئانصلا| نم برعلل 0

 قرطو ريرجلا منو قرولا لعو ةربالا تيبو جاجزلا نم
 هيو 37

 مل يفلأ ةراعلا عئانصلا يف معدقثو برعلا ةرهش ىلع لدي اعو

 ةيبظرفلا ةعتصلا |وبلعتي ل تييبوابوروالا ناف دحا انيلا مهتبسي
 :م الأ ةينبالا يف ةرويشلل

 نفلا اذه يف مادع نم ىلع مردق ولءو اضيا مرخغ 0 امو
 'دايلاب له اهونروا كلتش انقغ نئلددالا دؤللوأ للا دنجاتسم
 قنورلا عم هماكحإو كلذ ءازجا بسانتو ةعفترملا ةدعالاو ةيلاعلا
 ةهقتسملا ظوطظفملا جازتمإو تاعمللاو لاكشالا يف نتفنلاو فطللا

 الآ . نم الخد اهب ًاصوصخ ةفلتخم روص يف ةندحنلا ظوطخحلاب

 ظوطخملا قيشعت يف
 نه هريغو يناشيفلاب ناطيحا ةيلحتو ينيتسلا طفلا ىزعي مو

 ةيئانبلا تاننفتلا لوخد ن ا مو ةفرخزلاو ةنيزلا عإونا

 ةراعلا نم اهيف ناك اه لازا هيومتل إو شقتلاك مهانب يف ةيبزرعلا
 ةدوجوملا رفالا يفابم 0 وظف هيوشنلاو لقتلا نمم ةينامورلا
 ةيدقلا ةيبرعلا ينابملاب معامولعمو مءامدقت ةجتن يف يلا معّومب نالا
 نسحا نامزالا فلاس يف برعلا ينابم اندجول نالا ىلا ةدوجوملا
 ف 3

 اهيلع لب قززرلا بابسا:ةلج نم ةرابخلا نا برعلا ملغ اليو



 ان

 يدنه رملاو دنوارلا ل امعتسأو مازخاب ةجياعملا بطلا لع يو

 ىلع ركسلا ليضنتو يوادنلا يف روفاكلاو يكمانسلا قروو نملإو

 ةبلجلا ةبرشا بيكرت يف لسعلا
 تاناخافش اهراوجيو بطلا لعل سرادمو تاناخازجا اشنإو

 ةحارجلاو جيرشتلا ملع ةذمالملا ميلعل ثاجردمو ىغرلا جالعل
 عاوناب قلعتي ايف ةج لئاسرو ةمخص سيشل ةدهاشملاب

 .تأادلا .:رم كلذ ريغو مومسلاو تايبخإو ةيباهتلالا ضارمالا

 اظحابلل نإويملا ةايس اهنم ةريثك تافلؤم تانويحلا عاونا فو
 ةيبرتل نيتاسب .اشنإو نوفوب يواسنرفلا ةمالعلا فلّوم هبشي وهو
 اهريفكتو تاناويحلا فائصا

 ىزعي مو ةريثك تافلّوم ةعارزلا لع هي مل كلذكو

 عارتخإو هبسحب نمز لك اهضعب رثأ تاعورزملا يواقث لاهعتسا

 مداهتجأ ةوقو مثريبدت نسحبو سيداونلإو سنإوطلا تاوذ ٍقاوسلا
 مل ةرواجنا دالبلا نم مهلا دفو ىتح ميظع جاجت ةعارزلل لصح
 فتيدفاولاب دازف ةماقالاو قازرتسالل ريثك قلخ منع ةديعبلاو
 زرالا ةعارز ايوروا لها الع نيذلا مثو مثرورس مهبافو مثراع

 قئسفلإو لخلا رجصتو ركسلا بصقو ضربالا تودللا رجتتو نطفلاو
 ريغو نوليملا تابنو ضيبالاو رمحالا لماكلا رهزو اينوباي دزوو
 هلارصح الاء كلذ

 دوقتلا لدب اهب ةلماعملل قاروالا عارتخا ةقيباكلا ع ِ لو
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 ةيفارغجما لوادجب ةيكلفلا جايز الا بسنت مهلأو رالأ بع

 تدجو دقو 0 بوجو ةحالملا ىلع ةدعاسلل طرخ عارتخإو
 ةيراغمللا دحأ (ناق ) عملا دنع ةيداليم 14171 ةنس يف اهنم ةطرخ

 هعم هذخأ دقو دنملا دالبب ( نارزوجلا ) ضرا هي ناك يذلا

 ناكو رابجتز ةريزجب هدغليم ةنيدم ىلا ايرحب افرعم اماجو دّوكسو

 صخم مسر نم ىرخا ةطرخ يا ةحول يلاغتربلا قرويلا دنع
 ناعرحب يف هرفس يف اهب يدتهي ناك رمع هل لاقي برعلا ءانبإ نم

 يرانا جلا
 اطوطخلا لاصتا ةيضايرلا للا نم ضيا مهلا ىزعيو

 نيبطتو راتوالاب بوبجلا ضاوعتسإو تاقاثا باسح يف ةساملا
 ةبدكتلا :تالداعملا لح لحو ة ةسدنملا ىلع ربحا

 يذلا اييبكلا لع ةليبجلا معاعرتخمو ةليلجن 0 مرتان
 تيربكلا .ضف بيكريو .مالسالا لبق مالا عيجج هلهجت تناك

 لوكلالا زيهجن و هزيهجتو قبئزلا جارختس ]و يللا ءاملإ إو دورابلا لو

 كلذربغو ذيبنلا عافتتسإو

 باتتك يف ام ىلع نينلالا وت ثابنلا مع يف مءدايزو

 تاتابنلا نيب ئلننلا فاشكتسإو ( دروقسد ) فيلأت باشعالا
 ةريثلا ىف نوكي دقوال رياغم كل اث تاين نيتابنلا نيب دارج يح

 وانا تنادلإ ةجف ةصوصخ نينادب ..انلاو ناننص ةذجابلا
 اهريفكتو
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 نورشعلا ةرماسملا
 5 يرعلا

 ةفلدخلا تاغللا نم ةمجرتلاب برعلا هتدافتسا اع الضف هنأ

 معلا دودح 3 تدسأ ةريثك تافاشكتسا يف اضيا لضفلا ملف

 ين برعلا تن 0 اكف ةيابن الب مدقتلا ةرئاد اهب تعسنإو ةياغلا ىلآ

 يلاحلا نمزلا يف 5 ساسالاو يلاخلا نمزلا يق 0 ةمدقملا

 ةغللا ىلا ةينانويلا ةغللا نم كلفلا رولع مجرت ائينح نا الولف

 نا يكلفلا 0 ام ( كنارومت ) ديفنح دهع يق ةيبرعلا
 وو ثعلب هيلا هفاضا ام ا -

 ناز دوجوم ا ىلا اين نع 5 بنك
 برعلا نا دحاركتي ملو دحا هيلع علطي مل أبختو ابورواب بتكلا
 سيل اهرادم :رإو سمشلا جوا ةكرح |وققح نيذلا مث مثريغال

 ةنسلا ةدم |وطبض مغأو ةظنتم ةرئاد

 فصتي يذلا يجيردتلا صقتلا تابثا برعلل ىزعي كلذكو

 ةيكلفلا ةعاسلإو عيرلاو لوازملا عارتخإو جوربلا ةفطنم ليم هب
 باعك[ وررح نيذلا مثو هداريا لوطي ام كلذ ريغو صاقرلا تاذ
 طخ نرم ةجردلا سايقو يطسجحلاب فورعملا يكلفلا سوبلطب

4 
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 نيبراقحلاو رافسالا يف نيبحاصنلا ناش ةدافالاو ةدافتسسالا ليبس ىلع

 هيلسي اب هراكفا ضماغ نم هبحاصل ا.نم 00 ١ راكفالا يف
 نم تناك هاوس اقلطم ةدئاف هْيف ام اهنم راثخي نإو ثارابعلا نم

 لابح مهيب دكانت ىتخ راكفالا تاركتبم نف وا راضبالا تادهاشم
 لدجلا نيبيفايغ ءافولاو ةنلالا بابسأ مهلا دتتو افصلاو ةدوملا

 00 اال دك الون طين اول ىرصتللا الا قلل تاج نياق
 نم هبحاص دنع ام 000 او تامولعملاو معلا يف ةضوانللا

 ىضق ثيحو راختا الو رخث الو رارضا الو ررضريغ نم تاببشلا

 فالح الو هاضق الل دار الف فالدخالاب قلخلا نيب هناس هلل

 ةيلملا دعإوقلا يف ثيل و ةينيدلا لوصالا يف ضوخما مدع 10

 بيطي ام اهادعتن الو اهيلع رصتقو اهإوس مولع ىلا لدعن ىل

 نا ولو لوفاف رئاضلا نم بحلا نكيؤرئارسلا رسيو رطاخلا
 مالسالا نيد ةضراعم يف مالكلا لاطا ئراصنلا ينلّوم ضعب
 ثيح فصنإو قحنأ رصن هسفن مزلا فنص نم مهم رينك نكل

 نم ىلع معلا يئاهغرهشو ةيدمحنأ ةللل ةقيقح ىلع نهربو مصخأو ررق

 تافلوملا دحأ نرم تجرت دقو ةيوسيعلإو ةيوسوللا نم اهادع

 كيلع اهتأرق يل تنذا نأ برعلا مدل تابثا يف ةذبن ةيجغرفالأ

 : ساب ال خلا لاقف

 هصن ام اهيف ءارق ةسلرك اجاوخلا جرخاف
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 مو رالك اهيف ءاملعلل رهبتشي لاينلا تاحايسلا بنك يف ةدوإولا
 قيدنصتلا مدعو ,ةضراعملا وأ درلاب ىكياقت اجو مالا اهب جال مدعم
 لق للملا ةداعس .ءر ااباطردت اهواقلا بجي رنجت ةضقانملاو

 تامولعمو لم راكي ل هصخ نم نايحالا ضعب يف اطل رهظي

 نم لق نمو ف لا لاحريتف شبا ا قونت ةينابر

 0 هذه 3 د ١ اه نع لش و دنبابلا

 نيرشع ذنم نم 3 17 0 مامي كارلا

 تيما اك تايعرتو يش - دجال نالا اهار ول ةنس

 ريغتي غراطقالا نم اهرواج ام نأ عم ابوروأ نم نم ةعقبك تراصو

 ِتقولا بحاص ريبذتو ةرادأ ريغ بسدس كلذل له هيلع ناك اع

 هلاجر روههجل هترواشمو
 ةبسن وب ره وأ ف 0 ا انك 0 لاق

 مدقت نم عنملا هي وا يديحما :ريدلا ىلا برعلارهتت
 ابتك فلاان طاب 3 ا ولو ةعفانلا مولعلا
 ليي ال يعبط نأ ملعت أو ةيدهحلا ةنايدلا ةضراعم ف ةرينك

 ةيعرشل ا : الو ةينيدلا كوضالا ىف كلا د

 امنا ثحايملا نمم اننيب يرجي يذلإو يفآش نم سيل كلذ نإو
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 ماوس نبع اًنغ مجرطنلا.راص ىتح ةراجخلإو ةداربلاو ةدادحلاك

 نيسردم *ايلعو: .ةيركسعلا مولعلا يف اسؤور نم ا ىلا اذه

 |. زلط دسراكأ كرا كل لك ديرحلا نرش
 مافإو اينعس هللا 0 ةماعلا |زةلئاعل | هذه دوصرب “الآ هديجو »اذ
 هيلع نيطلسملا بارغالا ديب 00 اهدعس

 يأر ىلا ةةلوكوم نال راض باذعل | غاوناو بهلاو بلسلاب

 هارت: ال تراكم ةلئاعلا هذهب ةغقبلا هذه ىلع هللا َنِم ملولف اهيئانب
 بيزعو ريزيلاك مثرواج نم مثريغك ةعقبلا هذه لها ناك لبرثا

 تاداعلا نم مثدادجإو مثئابا ابأ هيلع ٠ ناك ام ىلع نيقاب زاخك او ماشلا

 كلذ :نغ ةيلهاجلا ىلا ىزعت: يتلا تامولعملاو ةيزملا 0

 امو اهيربدمو الاجر روهجو اهيريدم فلخ ريست ةلم لك نأ تب

 رفا للللا ةينيزت نا. ىنخيسال:مدقتلا نم ةيرصملار ايلا اهلل صلع
 ةفضار اقالخإو ةعدق دئاوعك انه نال ليوط نمز اط مزلي بعص

 درت لوزت+الف:ةدساك تاداقتعإو ةدساف اراكفإو ةههذ ناهذالا يف

 نبلا يف مهم :برق نمو خويشلا دنع ىتبت لب تاددبتا ضعب

 الخ نابشلا نم نيدشلا 0 اهثرو ار لب تاملا ىلأ
 لقعلا كح ىلعف مزثيكا وأ ءالوه عيجج ضارقنا دعب الآ ةيلكلاب مدعنت
 ةئاس وأنس ةئام ينعا لايجل:ةثالث ءاضنتا ىلا ضبرتلا مزلي

 نيفلوللا بتتك يف درت ل ينلا راكفالا نا كلذ ببسو ةنس نيسمخو
 تان[ د كطبالإو تادماعلاكلذك نيفلاشلا نمدحا:اهيلع نسنالو



 ؟7/

 ال ناك كنزكو ىف لآ .ةئاك درج نلت

 دجويف نال امأو 00 كتي انسنج ءانبا نم دحإو دجوي
 رفاس نيبرصملا دحا نا هلبق معي مو ةددعتم تاغلب نوبلكتي فولا

 نويرصملاو الأ نينسلا نم ةنس نم اف هنمز يف امإو ابوروا دالب ىلا

 ايئوصمدملا لئاووبوإ نمو اطوروا ىلا رصف نع فايإو باع اذ
 فالخ كلذو ةعوننملا عئانصلاو ةعفانلا مولعلا ملعتل الأ كاذ

 مدقث ايف اهتلاح نكت لف ةلبسالا قوف اهارت يبلا ةريغصلا بتاككا

 تظنحو اهعير طبض ثبح نالا اهيلع يف يتلا اهتلاحك نامزلا نم
 اع ةدايز ميلعتلا نوت اما زو يدق اعابر عايضلا نم

 ةيريملا سرادملاب ةقفم تراص | ىتح مدقلا نمزلا يف هيلع تناك

 ند ديعلا اخف يع ليستالع كلن ةيريخلا دصانملاو بيترتلا يف

 ليهستو تاتابنلا دايدزأو ةحالفلا قرط عاستإو ةعارزلا مدقث
 اهدلطلا كوسيم نروننلا كلذكو تاهجلا عينج يف ّيرلا قرط

 ةايلظا المل اذكو اماي رانيا نييتنرتكا عئانصلاإو اهبابسأ

 0 نين 07 0 0 مهعفن ع 1 ءابلالا 0

 0 0 هربدو ةيعضلا , ا ابو

 صيبلاو (كرابلا ىل) يرمز .مانجلاك للعلإو ضارمالا نم
 ملاعأ نوسدنهم نطولا ءانبأ نم ان كلذكو يردجإو برج ]و

 عئانصلا نم ةعنص لك يف 4 مهتافص ركذ نع بيبللا ينغت
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 ظ نامزلا بصخ نم عفنا ناطلسلا

 بارخ نم هيلا وكشي زيزعلا دبع نب رع لاع ضعب بتكو
 كباتك تمف دق رع هيلا بتكف هب اهمري الام هلاسيو هنتيدم

 تلا نم ع نو للاب كعيدم نصح ناتك تأ ان
 لاق ١ كاملا, اهتموعسناق

 اعفار كلهلل لدعلا لثم َرا لَو

 اًنضإو كلل روجلا لش مو
 صمنلا مدعو صمدلا مده هيلا كيتك-هلماغ نأ ةيونر قو

 ةراع ىلا ةجانحم اهنأو ضراب اهضاير عرمو ضار اهضبر نأو

 ةعانمو ةثارحو ةعارزو

 ”00 يي يرسل ) ركذ ام رع هيلا بتكف
 نيت قرعلاو هتنزب صهر همساف لفسالا الا طئاخلا ةرابح نم

 ضررلاو ةيعر دعب تبنلا راث_نوكسف رسكب صفللاو امم

 يفو ىرملا ةلق نم ليزه فيعض ضبارو ةيشاملا هب دارملا ينحت
 ( ضراب ظفلب دارملا

 اهريس يف للملا عيمج نا دجو نيمدقخلا ةيراوت علاط نمو

 رصم لءأت نمو رشفارش نإو ريخ اريخ نأ اهرومأ ربدم ريسب ةرئاس
 رظنو اشاب يلع ريد جاخحا موحرملا ءاليتسا لبق هيلع را امم

 نيب ةبسانم الو نيلاحلا نيب ةبسن ال نا دجو نآلا اطاح ىلا
 اندالب يف جخرفالا دوجو ردني ناك ةقباسلا نامزالا يفف نينمزلا



 نتا :,

 ايندلا يف. ةجارلاو..بولطملا ىلا. ةلصوملا قرطلا ةشيعملارما يف
 ىلع !وناكوأ كللذ فالخي رمالا براك نإف بوغرملا : هجولا ىلع

 نيفليخم وناك وأ مام دعبو 0 00 زل ام لهج
 ةلئاغللا لاح لجعضإو هراكفا تلدخإو ثوار تفلدخا ةفرعملا يف

 لخيو.ر فلا م ظبحي بيوق:نعو ملاح حصن ام ىلع مقافتا مدعل
 لذلا نجبو را ديق فملخديو.رهتلاو لذلا شيج مهتحاسب

 اهنيش ليزي نم اهدارفأ ضعب نم اطنهللا ضيقي ل/ام رهدلا لوط
 اهئاسؤور ب ةقرل اهكولس فهتسا)/ةللط كانك للبت اندرو
 كاجر كنك ::نافلاللجر نوح قب 4 طخنا امو اهكوليمو

 ىلع اوعلطإو .رومالا اوِسرام نيذلا فراعملا يوذ نم روهمجا

 تضيق _روهيلا» نياق يف تلصحيلا:تايلقتلا7 باشا
 معضرأو مهتدج. سابل ٠ براجتلا تقلخإو متل داوس :ثدازجيا

 ةسراملا .ةراثكي |ويلغو هيرذ قالخا فالخا مايالا عئاقو :نمرهدلا
 ثداوجو مهتلم لها ثداوحي اوطاحإو..هتيضقإو هرادقا فيراصت

 نوني ةداعسسلا بابساب نيملاع مهع ةديعبلإو مل ةرواجما للملا

 اعمفن هيف |ودجو .افهاهنع اهنوهيف ةواقشلا بابسإو اهيلع ةيعرلا
 كلذ :ناك هويندجمإو منلازا ..يف طوندهتجا اًررضءوا هوبلج:مخاطوال
 رزهيفبا ةكلم اب يواهع يف :عوقولا نم اًتضحبو .ةكربلا دايدزا يق بس

 نم إوناك' نإو نايسن 57 مدع لظ يف شيعيو .نامزلا مجوفصي
 لدع.ليفيدقفي سيل دي كتاز م كلذ
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 ليطاتالا لمش ددينو ليلدلا متتإو ةيقح دعاوق قلع ةنسازم مولع

 ةوقلأو 2 تناكف .مالسالا ضرا عيج هكئاؤف تمعو دنهل

 نم دحا نم امو هدعإوق لوضاب مكستو هدئاوفب مهبشف نيلسللا
 عيبجل يغشيف ةلمح ابو هركيي الو كللذ غيو الا عالطللا .يوذ

 تقام ملعلاو لضفلا يف مدعتلاب ببرغلل ]ونعذي .نأ ابورؤا ءانلع

 ظ رالألا روبط تقي نم الا ركدال و 00 ناك
 رالسالا كلك رذقبُح مالسالا لها ى ١ ىزعي ترعلل ,ىزغي اف

 ير لل ندمت |و و تدعي ارلعلاو 0

 00 يي )هللا هذه لال الا يس ال 58
 تنواك ةلئاعلاب . ةلمل لعأ 0 ناي 3 ل 0

 ىلا ةلوكوم لافطالا ةيبرت نأ 9 هل كلذك اهسيئر رت 1
 ن يفار نسح ىلا لوكوم ةلملا ةرئاد عاستا كلذكف ميهلاو فأر

 رع يق نيدلاولا نيب ىروشلا لصحت اكو اهرمأ ربديو اهتنونمي
 7 أر هيلع طخ 1 اعبات همدعو احدث نوكيو ةيرذلإو ةلئاعلا
 اهل مزلي اهو اهمزلي امم مات لع ةلئاغلا رمأرب ولن نوكي نأ مزلي هثاو

 توب روبالا ثداوحي ةريصب أذ ا الانفغسإو ًالاح

 ”كلسيو ةنيكم ةنباث لوصإو ةنيتخ دعإوق ىلع مهيناوف يثبيل روهدلا
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 , نع قحلا جرخا دقف كلذ ريغ نييقرشملا يف عز نمو ةديدعلا
 4 ليوحت دصنب كلذ وحن وا دسح وا ةوادعل امأ هعضوم

 رنلا ترم ضل رك لو لطالما .ةيرلم كل نول تحرش
 0 عئانصلاو نونفلا يأ يف هلهأ مدقثو مالسالا لضف يرشبلا

 مالنا نال ريظا ىلب راهلا ةيار ف سلا هاطر والا
 ام عجو عئانصلاو نونفلا نم سردنا ام ءايحا يف اببس ناك

 هرارسأ قايردب ميدقلا ندمتلا ايحأ عضاوملا يصاقأ يف اهنم قرفت
 يقيقحلا ساسنالا وه ذا لالا هروب نوكلا ةلظ لازإو ةعفانلا
 ءاملعو مالسالا نيد الولف عدتبملا ديدحلا ندمتلاب هنومسي الل عبنملاو

 ةببرعلا بتكلا يت ىرن انال اهرساب ةيدقلا مولعلا تعاضل برعلا
 2 جخرفالا ىلا نالا ىزعت يلا تافشكتسملا نم اريثك ةمدقلا

 دحا رجني لهو كلذ ةحص دجو خيراوتلإو ريسلا بتك عبتت
 ة_ انذلا دالي ل تكلم برعلا دالب ويقلب ةمذرش نو

 نع ربكأ ةلود تزاضدةنسإ ةئاها نم قا وراس د ف

 ديع اق انكروا ا: ردع نم ةنااندت تريظاو يكد

 دنع مالسالا لبق معلا لاخل رظن ولو ةرصايقلا ربكا سوطسغأ

 رهثك هنأ دجرل نيينيصلاو دونما نم موو نيينامورلاو نييناوبلا
 مننإو هلصأ ربظ مالسالا 8 وارث الب

 ماهوالا راجم يف ةقراغ قلخلا تاك نا دعبو جرو هعفن عاشو
 نيدلا اذه روبلغب 0 0 مولعلا نوليخت ال
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 هلل لاقف اًئيش هلآسي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ( ةنيدملا

 ظسبنو هضعب سبلن ( شارف يأ ١ سلح ىلإ لاق يش كتيب يق امأ
 هيلع هللا بص لاقق كلا نم هيف بيرشن ( ءانا يأ ) بعقو هضعب
 لاقف نيذه يرتشي نم لاقف هديب اهذخأف أمه ءاتافام يننئا سو

 ىلع ديزي نم )سو هيلع هللا لص لاقف مثردب اهذخأ انا لجر
 ذخاو هاي اهاطعاف نيمردب لجر لاقف اثالث وا نيترم مرد

 ىلا هذنناف اعل اتدخاب رتشا لاقو يراصنالا اهاطعاف نيغردلا

 لوسر هيف تبثاف هب هاناف هب. يننئاف اًمودق رخالاب رتشإو كلها
 علو بطلحاف بهذا لاق م هديبادوع سو هيلع هللا ص هللا

 مارد ةرشع باصا دقو اح غ لعقف اموي شح :ةسنخل كتيرا الو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اًماعطاهضعببو ابوث اهضعبب ىرتشاف
 هاهنا موب كتجوأ قدمك هلكتملاب ”يبق نأ نط كل ربخ اذه سو
 00 نال لوقي ام اريثك ٍلسو هيلع هللا ىلص ناكو

 مو هيلع هللا ىلص ل ناكو سانلا لأسي نا نم هل ريخ هربظ ىلع

 اهبحاص هجو يف (حورف يا فاكلا مضب ) حودك ةلكسملا ةرثك لوقي
 لجرلا ىرأل ينا لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رغ ناكو

 هم طغت 0
 هب عئاتضلإو مولعلا ضعب راثدنا نا موي هلك اذه دعبقأ

 نف نم ام هنا عم ةللل ءاللع نم فلس نق ةهج نم برعلا دالب
 تاءارتخالا اهيف مو 591 ةفرح الو: ةذلفلا فيئانلا هبف ملي أ
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 اع اتاوم ةعيجج دل كربلا نجا
 رمد ناك لاقت ةايبنالا عئانص نع سانعب ني لسحق

 ناكو ايركز كلذكو اراجن جون ناكو ؟ظايخ سيرد ناكو اًنارح
 ادليق عاج ناك باغ و اعارز ميهربأ ناو اص كلذكو ارجات دوه

 لد  ةييعنو بري كاذكو علو عا اكاد ير

 0 3 00 ناكو 0 00 3 فسوي ناكو

 م رز ليعي يأ تارروةدوزف ناكو احان نيابلل

 ل ل و ًاحايس ىسيع ناكو

 اكو. عر لظا حتا يقرر لضم لاف كللذلو ادهابم نيعججل

 فردا نمؤملا بجي لجوزع هللا ن ا 9

 هل اروفغم ىسمأ هدي لمع نم ًالاك ىسم
 يأ )روكلا ىلع ثحي )سو هيلع هلا 2

 مهلا لوقيو ايندلا ٌجاوح نم هريغو قزرلا بلط يف (راهنلا لوأ

 ىلع صرحا هنع هللا يخر ينفاشلا لاقو : اهروكب يق يمال كراب

 ةرثك زبملا لئالد نم يكح لاق ٠ سانلا مالك عدو كعفني ام

 ةكله يناونلاو ةكرب ةكرحلا ءاككلا ضعب لاقو ريداقملا لع ةلاحالا

 فرتحب )ل نمو ضبار دسا نم ريخ فئاظ بلكو موش لسكلاو
 لا رولا رع ضاخلا نا دوستل راما انوا :فابإل
 : ةفرح إو ةنعلا

 نفل ىل 2 ناصتالال ما لجو ا هدانا يفر ماا قذف
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 ظ عيت مل لاا الع م سانل

 مهاجربك ىتح 0 اوفنحإو مثورصنو اوف | عاس ْ 00 تبغرو

 نم اهيف هودجو ا سانلا اهعبتاف بهاذمب اوربظو مهلك تلعو
 ' ةعفانلا ءايشالا نم ف ار ا ممولع كلذب ترشتنا ىتح مفاخما
 معولعو مقرط رشنل متلصوا دقف ةعبطملاك ةدينلل ع

 سانجالا عيمج نم نفذ 0000 ١ ترهظو سانل

 ناصغا اهب تدنسإو يغلإو يكذلاو ينغلاو ريقتلا اهيلع 0
 دابعلارئاس اهراث عا يف ىوتساف دالبلا فارطا ىلا ملعلا 2
 52 نوعرتخما رثكو عاسنالا يف مولعلا تذخا كلذ ن
 انصلاو مولعلا نم عرف لك يف نيلغتشلا 0

 ةديدج م ربظتو ألا مودي نرم امو وانتمريغ ددع فرحإو
 ةديفم تاءارتخاو

 مولعلا .مدقث نم عناملا نأ مالكلا اذه نم نييت ةشلا لاقف

 ةنايدلا سسق لبق نرم ناك ةيوابوروالا دالبلا يف عئانصلاو
 لع ةيمالسالا نايدلاو ةيقرشملا دالبلا..يف رمالا ركل ةيونسيعلا

 يأ يف مدقتلا نم عنب ام ةنايدلا ماكحا يف سيل ذا كلذ فالخ
 هئايبنا ثيداحأو اك لب ايندو ايد ةعفاتلا مولعلا نم مع

 نم اع الو نيحدقتملا نم ين نم امو كلذب ةرمأ هلسر رئاسو
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 عولمات آلا ارثا نوري الو هومسر الأ *يغب نوري الف ضرالاب

 ابوروأ لها تلصو ةباثملا هذهبو هورشن مثدالب يفو هوحرش امبرو
 1 اوذوحتساف ةروقسم عانتب 0 مولعلا يف مدقتلا ىلا

 | قرطلا هذهب |وبلجو ةينيصلاو ةيدنملا دالبلارثكا ىلع |وبلغتو

 0 لملا فراعم مدالب يف اوعمجو عاتبلا تاريخ عيج مضر
 مهعسب الصوف ةعسملا رامبلا طسو فو ضرالا متس قوف

 اذهب انرصع ةيسا|يرابص وح ندعلل اف ةحردمطل نا مداح
 ةيرحأو ةيهافرلاب للملا عيمج نيب نيعتمتم عن عئانصل ا رثكاب ن 5

 الو ذيانم الو ضراعم اط سيل متوقو ذفان ربا لكف دف : ةمانلا
 ةراكو ملا لآ سبل ةجردلا هذه ىلأ ملصوأ يذلا نب

 هب مهاب فراعمو ةيلوالا مهامولبم ىلع اورصيقاول 3 00
 ل نالا 0 كلذ ىمب «شل اوامر اي لولا
 امنا مؤاف 2 ناسنالا ءاذغل هنم عفانلا اصوصخ 3 عرذ

 ةحالملاو ةراجت ا :م [ولعت اك نييقرشملا نم كلذ 1
 رولعلا ها را 0 ىلع ن ديلا اس كا

 ثيل اهرشنو بت كل ايتو الرف ياخ جارختس|و اهلئاسم الا
 مهلع روظحم ةنايدلا ب يك نولغتشي ال اي ملال

 00 ناك ام 0
 ةفلظخم عاونال ةضرع ناك مهلا هربخ لصوو سانكلا يف سسنلا

 قرح نم مهنمو لتق نم مخمو انوحتم تام نم مه ٠ ةناهالا نم
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 مدقتتو لهجلا لها ةفئاط ىلع ولعتو للعلا لها ةفئاط رثكت مايالا

 عاستاب اهلهأ ةورث عسستتو اهتازرا يف ةكربلا عضوتو ائيشف اعيش ةلملا
 الل ع ادينغك نوكتو اهتتونا ةسانسو 0 نيب ملعلا ةرئاد
 ةلاح ف تناك نأ دعب ةيوابوروالا داللا نأ ئرتالا ٠ ةندمْلا

 هب تغلبو لاكلا تاجرد ىلا تاقتنا دق ةنوشخلاو شحونلا
 ريغ بس كلذل له. للملا نم اهريغ هغلبي ل ام ةوطسلاو رابنعالا

 هوبلعت ام ىلأ هوفاضا ام عم اهلها دنع تامولعملا 0

 قرشلا ا الأ نم هوذخأ ام
 هرم ا يذلا سدقلا برح نأ خيراوتلا ب ا مح قرت انأف

 نمو ايسأ لهاب ابوروا لها طالدخا ين اهظع اس ناك اليوط
 تقولا كلذ نم تذخإو ابورواب معلا ةرئاد عاستأ ًاشن كلذ

 متاهج يف لضصح كلذلو ةدايزلاو وهلا يف ةورثلا لبس عيمج

 هيلع ديزم ال يذلا مدقللا ةحالملاو ةعانصلاو ةراحتل او ةحالفلل

 اهنا .الا سفنالاو لاومالا نم ريك اهب فلت نآو ةعقاولا هذهف

 ام نبيقرشملا نم |ىملعت مال ابوروا لهل مدقث يف ايس تناك

 فراعملا هذبب |ولغتشإو ثدالب ىلأ هو اتف مولعلاو فراعملا نم مثدنع

 عطقت مل نالا ىلا ٍذصقو نف مراطقا ةبسانج مضرا يف اهرلعتسإو
 00 قرطلا ترتيل ةعلاب ةحاوو تقارب طالخلالا لش

 ا ةديعبلا دالبلا يف ةحايسلا ليهستل اهولمعتسا يبلا

 3 لها ِن . اقولا ىرتو آلا رم ةنس نم امو ةغلالاو نمالا مهيب



 ا

 ابن !اللطاب اذه تناك ام انبر زابطالا ,ناملب نيلئاق ضرألاو

 ينومرو يتديقع يف إوحدق كلذب مل تضرع نا ةقوسلاك موق كل انه
 ال داسفلاب ضرالا يف يعسلإو دانعلا مهاد سانا مهف هيف تسل اب
 0 ايقاع رسم الو ففراعما 6

 تفضو عمس أذ ذأ مالسالا لهأ.يزب ايزتيو مانيو لكاي تو

 50 د ضحن الا تبثي ال كللذ لاق 00

 الفاغ لاغتشالا : سعب هب .لاغتشالاو .لالض هللا باتك يف سيل

 نم معقو ' نينقوملل تاي .ضرالا قو ٠ ندا بر لوق نع

 نايكلل ةيعاد نواك 'اهْوف ةكيايط نم ْبَهَريَو هتلوص نم ىثخي

 ] نامرحلا بئابسأ نم آببسو
 امغإو ملعلا حدمو لهبجلا مذ كيلع ىنخيال يزيلكنالا لاقف

 عيجس رمأ اذهو ءادعأ لعلا لهال نيلهاجملا نإو ناعبدجي ال نادض
 هرشنو ههلعتو هملعت نع معلا بحم رخاني الف للملا لهأ نبي هيلع

 معابتأ مدع وأ دارفأ ضعب ةداضم فوخل مثريغو هنطو لهأ عفنل
 ةذتاسا نع يلقتلا وا ىلقعلا .ناهربلاب ةباث 20 كاك بو اعبا

 كلذ هعنيي الف نيلهاجلا .مذو نيركملا راكتا نم هيلع الف لضافا
 اصوضخ هذهاشو اب را هنلغو لها. داشزا» وع

 حاصفالا ذقيح هيلع بجاولا لب ةدئاف « ةارعم يف طل ن ..ك اذا

 نوكيف ضعبلا هقدصي.دقف لكلا هقدصي ل ن نإو هناف هراهشإو هب

 ٍلوادت يلعو هئامولعم رشن يف ةدءاسملا هب ل .لصخت هل ارضعم
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 ةبلطلا: تناك تاقوالا نضعب ها كلذكو.اهب لاغتشالا بجو

 عازنلا لوظيو. فالدخالا مهيب عقي ناكف ثيدحلا اذه. يف. ضوخت
 معلا بلطل اهيلا رجاهي ةماعلا ةسردملا وه رهزالا عماجلا ناكل

 متلو دادغبو زابحتا ضرإو بيرعلا 0 3 توف

 رمالكلا ناكف برغملاو نادوسلا: دالبو ربربلاو كارتالاو رتلاو

 مهمث مغأر را فالئخا ببسب حافكلا بجوي ىنعملا اذه غ مهيب

 ميقي الو هزوبجحي نم منمو ًاليتسم ثداوجحا هذه لثم دعي نم
 ا الل نا رن انك انتين لئاسلل هذه لثمةيقا نغلو البلد هيلع
 هنن قبب تراك نموب هنت. لئالح.الل اهيلاع ءافضالاو نيف

 ا لح از ناك هال يباهاز  هنيكل كلذ نم نيغ لغ
 مالكلا ىلا رطضا ادلع رجالا ةزتكاو هدارفنال ةيلكلاب اهيف لكدلا

 ا 1 قو ايف فقير امنا: ةسزع ري الشلال :لوقين لاقايف
 نم نايحالا ضعب يف دجوي هنال رثكآلا يار فلاخ نعم هريغ
 ةلانع نأ جالو ةيثلو رابظالا لها. نم ضعي نيركملا ةلج
 ركفلا ةليللا "يلع تلوتسا دقو ررض يف عقوت از ءالوه لثم يأر
 )لا وصاوف لما يف تزل تفرصه ربا تيزخالا غانم
 راجبو اهبتر اهعفاوم يقو اهبصن لابج نه ريبدتلا عيدبلا ريبخلا

 قهاوشو ةيدوالا نوطب يثو اهريسو اهرفم سانلا عفانلو اهرخزأ
 تلال رض ثنع ام عج تديراولو اهردقو اهفرص لابجا

 تاومملا قلخ يف نروركفتي نيذلا بابلالا يلوال ةيده ناكل



 ؟.6

 ني دف تال ا باب لم هل لاق مدقت ©
 يذلا هلبقف هنم ءايح هسار أطاطو نيدلا ناهرب كحضف ةغللا يق

 هميم ىلا امهم لكزاخ م هيلع متن نأ هللا لأسو هينيع نبي
 ىلع خعشلا اق حابصلا رون رفسإو حالفلا ءادن تقو نراح الو
 :داو:كلذك و دارا ارفو هيلع بتكام -- 0

 مل مداخن رفح غ نآرفلا نمرسيت ام: | أرقو ىلص نيدلا ن

 ايم كا ذعأت ةيزيكتلا فاعلا تحب 2 ناو 3
 امهلعل ةفيظن ابايث سبلو هبايث امنم لك علخ كلذ دعبو رسبت ام
 ةنيفسلا ناويد ىلا اجرخ مث مويلا اذه يف ةنيفسلا نم جورخلاب
 1ذ ذإو سانلا عم ةهرب هب اماقاف باكرلا عاتجا لحم وه يذلا

 اكشف اند نع طاش اهاحو رمح قا

 ةيفيكو رانلا لابجي قلعتي ايف هتزكذ يذلا نا تلا لاقو

 ضرالا فوج يف ةلاعفلا ىونلإو 0 عاونأو :
 الأ نا الواو بيتا ةعيلنلا تداولا: رم انع ا

 كلذل عاشو نراخدلاو تيللا اذه 0 5

 هيف قثا تنك الو رثا كلذ نم يلع يف نكي مل ناجيغل إو يودلا
 زدت تايلك نضع بمكلا ندعي ىف ايراد نا

 ديم ريغ تناك ابنجأ كرات .ىرجاو ةعاش ا ل دس نا
 ال تنكو كترضح ليصفتو ةدهاشملاب هتلع يذلا ينيقيلا علل

 5 يا ال ىراال تفولا كلذ يف ت تنفى اهفوطلا قفدأ

1 
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 مويلا يف هظنحي ام نراك هتظفاح ةوقو هتنطف ءاكذلو هوبحإو
 ظفحو مات امدقث مدقتف مايا قِ هريغ هظنحب ام لدعي 3

 هطسابف هنلاح نسح هدلاو بختاف تارابعلاو ابعلاو تانكلا 0
 هئاعد ةكربو ريبخلا فيطللا ةيانعب هنأ هباجاف هنك نع 3
 هدلإو ربخا مث فلسك الو روتف الو للم هيرتعي ال ةمأت ةحص يف

 مل ربظتو ربلا نم نويرقي دغ يف معا باكرلا ضغب نم عس هنا
 ا ةباتكب لغتشأ س بأ قف هنإو مثدصقم ةياهن يف يلا ةنيدملا

 رومأو اهار ردإون ضعب هيف ال ركذي نا بغريو هتدلإو ىلا

 .ةنيفسلا يفرثع دقو اصوصخ اهإور اجاوخلا نعو هدلإو نع ةبيرغ
 اطاوهلا نم نياعو راجلا عيجج يف ةريثكرانسا هل قبس ضخ 4
 راب رقرلا زر ا

 ةيلمبعا تيكن 00
 بغر هنأو ببنوقعي يأ سج ا صختل | كلذو هتعمس طي 1

 جيرتسيل تاهجلا ىدحا يف ميقيو لهأتي نإو نالا رجلا ةقرافم يف
 ايش كللب ال اريتف هنوكل كللذ هل ر سي ال هنكل رجلا قاشم نم

 .يفربخإو هضعب يف ركذ بيبع خيرات هلو بايثلا نم هيلع ام ريغ
 وهو مداخ ةفصب .أنبحاص احاوخلا دنع هئاقه مي بيغري هنأ

 نظإو هبإوث تبستكا كلذ تلعف ناف هدنع هل طسونلا يف كوجري

 ةأفاكم هيلع ىنثإو كلذب هدلإو هدعوف كللاخيال اجاوخلا نرا
 ةيزلكنالا ةغللا يف هيلع همدقتلو ةكربل اب هل اعدو هتدلاول هركذت ىلع



 ةرشع ةعياتلا ةرماسملا

 رودس

 يشلا فرصنإو مالكلا اهنيب عطقنا تقولا لوخد ببسنو

 يف اركفتم ةليللا كلت تابو مالسالا ضئارف نْ هيلع ام 'يضقيل
 تانئاكلإو نوكلا بئاجعو تاقولخلا فانصا يف اربدتم هللا عنص

 ىلاعتو هلا بس .هتيظعو, هللا ةردشب ةربدملا ثتاسالا_ةيققا قو

 يفو اهيطس قوفو ىلفسلا ضرالا تاقبط يف ماظنلا اذه دوجوو
 قيسو الأ. ةرذ الو اهعدبم وهز الأ ةكرج التزم لملا تلا

 يف الو ضرالا يف م ءيش هيلع ىنخي ال اهعدوتسمو اهرقتسم هللع يف
 هلا ال لابحلا ليقاثمو راجبلا ليباكمو لامرلا ددع ملعي املا

 يلع ءيش لكب وهو وه الا

 لي ندلا ناهري هذارب اذأو لعب هر هديا

 يق ةنيفسل اب اهطوزن تقو نم اءعداع بسح ىلعو لبقا دق هدي

 ءايلعت اهف ةملاككا اهخيب تلصح 'ةيزيلكتالا ةغللا عت يف اهيراشت
 هيلع قاف دق هدلو ناك نكلو دكا ةغللا نم هابستكا اهو
 ا ل ر نيب هموي لوط ناك هنال

 هع 00 دم كول 0 ”يش لك مسأ نع

 ةنيفسل اب نم بولق هيلا تلام هيادإو ةظافلا ةبوذعو هعبط نبلو
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 تعفدو ضرالا ميس نم ةبيرق ةلاعفلا ىوقلا تناك ناف ل وحال
 اذ  ةيش اهذ نركت نرمارلا تاقيف ىلإ ةيئاذ داوم

 200 اريثكو هفعضو ببسلا ةونل اعبت صقتتو ديزت
 ةرواجلا ضرالا ىلع ةفوذفملا داوملا ناليس ةوق بسحن فورحلا

 اييف لعجت ر احنا يف اهبابصنأ 0 ةراتو اهرثكأ برخغو

 هثطإوش لكش ربغتيو يلصالا هلحاس نم ميظع دعب ىلا ادعم اناسإ
 نا آمإو ةبلص نوكت نا اماف داوملا ىلع عقاولا ريثأتلا بسحيو

 ريثانلا ناك ناف داوملا بسحب اهتحيارو اهنول فلدخيو ةينيط نوكت
 يف هتعفد ضرالا فوج يف ةنوزذع ءالا نم كرب ىلع اعقإو ينطابلا
 لجو اماريدكو تالآلشلا ا قاع هنلاسإو نيكاربلا+ ةكح
 ار د كامو نيكص تانارد ةاملا هذه ف

 ةيحالص مدعو درابلا *املا نم برقثاب راح املا دوجو امإو
 ينلا 1 دراثا لصأ نأ هيبسف هل يلالا :ةيحالضو برشلل لوالا

 احنا لصإو افريغو جولتلاو راطنالا نم ضرالا اهبرشن
 ا داوملاو نداعملا نم اهنولو اهعط فال_دخإو ةيلفسلا ءايلل

 تفيكف اهتيرط يف اهب ترم ينل ةيلفسلا تاقإللا أهنم تيكرت
 نونظ اهناف بابسالا ضعب تليخت ام نوكي 'نأ زوبجحيو اهتيفبكب
 اتعضو هوَ ةتوافتم



 نك ل

 00 ةيروصلا 00000 اكو هترارح ثدادزا

 دادزا الك دادزت ءالأ ةرارح نا ىلع ةبرجتلاب لولدتسإو
 و 0 أذإلز نيقكاخ وتم نيقالش رتب ةنطرالا :تاغيطللا ف

 ةجرد ةئام هترارح ةجرد كذاك رتم تقلا قع ىلا ضانخنالا يف

 ريختت الو اهثوف يلا تاقيطلا نفث ببسب ةلئاس ىقيث اذه. عمو
 تقلا: ىلا تصف او يخي اذا الخ نايم هلاك نجح كذل

 ةجرد ةأيسغ كانه امهيرارخ ةجرد نوكت ذي رثم ةئاولجو

 ا عفد ىلع ةوق ةرخالا هذه يف دجويو ثاباسحلا ىضتتن بيرت
 ةلاخما ءذه قو عنام ارطي د ل اهارتم ةئامس#و فلا هعافترا يذلا

 طاختو ةيضرالا تاقبطلا لالخ رم فذقتو ةرخبالا دعضت

 32 ناو ةرارمملاب ةيئاقلا:ةفرتحلا ةيزذلا تاتتبظلا نم اهريغب
 ىلا اهتعفد روضعلا .رم ةيئاذلا ف لظعلا دح ةرخيالا ةوق
 0 ناك نأ ١ ايدق ا ةيرانلا تاهوفلا نم اهتفذقو

 ربكت اهاذاح ايف ةحتش تحتو اهقوخ ام ىلع ترثا الأو اهو اهيضن
 واخ تقلا نيلاللثا فشلب ارو ديجي ةرئاط كيب لو رهاقتو
 جرخ ضرعلا غي رثكاف رتم بنلا نيسمخو ةئامو لوطلا يف

 داولا مازتو نمزلا يداعبو ضرالا لس ىلا .اهنم ةقوذنللا داوملا

 دسي تاجا ضعب هي اهطوقسو ضرالا فوج نم ةفوذنلا
 نمزلا لوط ىلعو تادف ضعب وا ةحتنالا اهنم ىقيب الو اههظعم
 بح ىلع ريظع ريغ وا مظع لبج وأ ةيلبج ةاسلس اهنع أشني



 ١ ١ن

 ضغب نأ ىتخ هيف هدي عضو نانسنالا عيطتسي ال ادج راح نوكي
 لاب يلعلط يعتتب نويعلا قه رع ةيرقلا يراعصل اه نينطايلا
 نع زبهملا ىلع لاجل ناسلب لدت تافالدخالا هزه. لكف ةترارخ

 سايف. يو ةليختو يوف هيلأ .لضو ام ةياغو لاجلا اذه يف ثلا
 لل فلقغ نم قارا قدور اما لع نايعلاب تيث ام 1 0”

 هنم متنا اذاف اران رضخالا ريا نم أ لعج يذلا ٠ نونكلا

 لعو ران ربحت لك يف مليق نم برعلا نع لقن ام ىلعو نودقوت
 اذأ ةيدابلا ربت نم ناعون اهو رافعلاو خرملا بشخ يف ليق ام
 وال دنع راغ ناب نطانت اراد راج ةنيفي: نصت اهم كغ
 ىه.ببسلا نإو ليبقلا اذه نم لاوحالا نم اهنع أشني امو
 ضعن. فداصتف ريذقلا مياعلا اهلعي ةكحي روغصلا ضعب كاكتجا

 نيكاربلا. نم ركذ ام اهنع ءاشنيف هريغ وا تيربكلاك ةيران داوم
 امهلا بسن نيذللا نيتبسلا كترضحل تركذ دق يزيلكنالا لاقف
 ةفوذنلا داوملا تناك#|وس ةيناكربلا لاوجالا عيجب نفلا اذه ءانلع
 نأ: لوقت لواللبا لاغن نم نإ رانثلو هامل اهونةعئاط وأن ةيلع
 ًاضعب اهضعب ولعي تاراغلاك ةبيظع ةيلخا ضرالا . فوج هي

 اهضعبو قيض اهضعب ةلصوم تامين رجل إو ثاراغأ ١ كلت نيبو

 ةةراقوب ناجح او رهخالاك ةقرفتم نوكت ةرات تالصوملا هذهو عيببتم

 نييواهنيب كلذكو لاصتا اهضعب نيبو اهنيبو ةقرفتمر يغ نوكت
 ..تالصوملا هذه يثببصنا ىمرجتا ام نإو تاراملاو تاوجحل إوررجيلا
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 ةئيه يف اهبطس عفتريف اهيلع لفتي وا طسلاب تام نم ناخدلا

 هتوق بلغت نا ىلا راخبلا سبحين ضرالا تس ولعت طيراخم
 ىلا كلذ ىلع لاا رهسو وحلا ىلا جرخيو اهنذقيف ةداملا كسا

 تاك اك نوكتو. ةينيظلا داولا ثبوذتف ءاتشلا لصق قاب نأ
 اذكهو يضاملا ماعلا يف

 (طابترا كانه نا يدنهلا رحلا لابج ضعب يف دهوش دقو

 تاقوا يف فذقلا دادزيف رزبحتاو دملا تاقوإو فذقلا اقوا نيب

 داوملا ا لخاد ةعقرقو يود هل عمسي ىتح دلل
 00 ةرارحلا ىلع ديزت ال بلاغلا قو ةراح ةفوذفلا

 رزجملا تاق
 بابسالا ةفرعل دحا لصي مل نال ىلا لهو خْشلا لاقف

 اهنا ىتح اهاقبط اهنم ةيكرتملا داوما لع ضرالا فوج يف ةرثالا
 ةئنيظ داومو ام ةراتو بلو ناخد عم ةدماج داوم ةرات فذقل

 اذطل دب الف لحولا هبشي انيط ةراتو ءام آلا نوكي ال ةراتو

 و 7 ةدحأو تناك و امال ةفلد# ادا نم فالدخالا

 01 رف بتكلا ضعب يف تأرق دقو ةدحإو ةيفيكب كاملا

 با هيفي ع اع فار لابجلا ضعبب رم رابتا ضعب

 ممضعب ىكحو ربش ةفاسم الا |هاربم نسبي نكي مو دراب اهضعبو
 ا يرلأو يرسلل عفان نوكي أم اهنم نوبعلا هذه نأ

 امنويغلا هذه نم نا مضعب لاقو هلحتارو همعط ربغتل هب عفتي
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 تهدهدتف هلفسأ ىلا هالعا نم قشنأ لبحلا نا لقت دقف احار وخيوت

 تالف هفوج يف ةسوبحلا ةينطلا.داوملا قافدنأ اهبقعاق ةهج هنم
 ةناذاللل ضرع يف رثم ىتئام ىلإ تعفترإو نيلبجس نيب كانه ةفانمم
 كانه ةيراجب تناك ىبلا هايلا تنسبحو

 اهتايفيكو ةيئاملا لابجلا هذه ناب ثداوح يف لمأنلابو
 ةرات اهنا الا اهنيب قرف ال نا دجغ اهتافوذقمو ةيرانلا لابجإو
 نا ىلع لدتسي كلذبو اهبنإوج نم ةراتو اهالعا نم فذقت
 الا ىرخالا يف ةلاعنلا ىوفلا فلاخت ال اهضعب يف ةلاعفلا ىوقلا

 اهمدعو ىوقلا ةدايز يف

 راجيا ىطاوش نم برقلاب ا دجوي ال لابجتا هذه بلاغو

 ةدوجوملا لاب ابوروأب اهنم روهشملاو ةريثك يثثو رئازجلا لحاوسو

 ةدوجوملا لابو رزخلا رحب لحاس ىلع راماق لبج يجاون يف

 اف فوزارجبو دومالا رجلا نيب عماحلا يلاكينابزاغب يتهج ف

 هفذقو ةيران تازاغب ةطلدخم ةينيط هدإوف قرشلا ةهج يف ناك
 يفرهتسم هفذق لب كلذك سيل برغلا ةهج يف ناك امو عطقتم
 ةلاسو ءامنلا فهم رثكآ فيصلا ف هفذق-نا الا :لوصفلا يأ

 راصنخالا لجال اهركذ نع انضرعا ركذ ام لثم رخا لابج
 تروكف ءاتشلا لصف يف نوكي آم اهنم تافوذنملا هذهو

 اعم جرخيو راطمالا هايب اطالدخال اعئام انيط ةفوذقلل داولل

 " جرخيو سل ايدمجتو هايملا دعاصتت ةرارحلا ةديدش نؤكتو ناخذ



 ١ قول

 ىريو راخا ءاللاب طلدخم دوسأ نربط اهنم جرخم نويع اهيف ويظن
 . ةقرطملا توض هيشت بيوض هل عمنيو ناخد لبجما ماسم عج نم

 ٍةقرطملا لبجب كانه يس كالذلو

 ةيلصلا داوملاو ايلا ليس لاصتا اهيف ردني ةخماشلا لابجحإو
 يل + د نم نوكا نأ اهيف نيل اهنلل لب

 هال لبج يا ( اوكك) لبجب يف كللذ دهاشي 5 ههبشت ةدامهوا
 هكلذلو ءام الا فذ الف رتم بالا ةمراب رجلا طس وف عفترم
 هلا لوح يهم

 *أم اهم جرخن ةهوف اهيف 2 ةيخالبم 154١ ةنس كلذك و

 ةرثك نمو هقيزغو ىلعالا هئزج ةلازال اببس ناكف ةدخأو ةعفد

 الملا نيو ياجسإم لا هرربغ يدعت مد]وم فقر راج طوخ
 ريثكو هنع ديعب تختلا لقتل يلاهالا ترطضإو اهرثكا فالتاف

 لإ اماه يف فذ ال هنيبيليف ةريزجو افاج ةريزج ل ابج نم

 بابمتلالل ةلياق داو ديجنم هرثكاو ةيناكرب داوم [طلبخم اتيط
 رانلل ادوقو يلاهالأ اهلرعتست

 ةيرانلا اهابج دجا ٍفذق ويونك ةريزجف 1145 ةنس قو
 يضارالا عيج كلذ فلتاف نيظاإو ل ١ نم ايظع ١ رادقم

 سفن بلا نيثالثو ةسدخخ قرغأو هل ةرواجما
 دجأ يف ١1/51 ةنيب يف لص ام ةثداحا هذه نءربكاو

 . لبج نم بونجلا ةهج نم وبنك نم برقلاب *اوتسالا ةرئاد لابج
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 موك
 رافت لاضتا اهب اك ول هنال كلذو ”لاطتالا مدع نلعب لدت

 70 كلذريغ عقاولاو اهدحأ 00000

 رجل اب يتلا ةيرانلا  لابحلأ نم اهراكو فوزيولاو انتا لابج يف
 معارف انتا لج 55 2 قالا طلبو | نخيل

 فالا ةثالث رجلا نع عفترم لوالا نرأ عم فوزيو لبج كرحت
 ق5رلق كارم كالت يناذلا عافترا نم 0 ا هعافترإو زتم ةاثلثو

 اهي اهيف ناييهلا لضحل داو اهءابيه عبتم ناكو لاصتا اخ
 ىلا ناهس لزرم قا م ةنلفم كيبثالا: نم ةقوذقلا داوملاف اًضإو
 ارنا فرعا نال. ىلانبللا ”نؤدل نم ققأ نبل .اًكيظو "ام فذ

 نيرلل ني لس اوال 0

 هب لايجلا هذه رم ةهوف نا هلأ دهوش دقو راو

 تفانضأو سافل ةرومتم تناك" قرا دعب اهيريضو ابلهأ تقارغلاو

 ال قديااج الم ارارغ غ الو موب اهيف ديجتال ايرخ ةلحت ةراجتلا

 0000 - جابر د 7 ف

 كقينيافرأ دكا يول تسول ف سنرلا ةوقب

 تالف نذلا ءالإ ن م ةريه ةانق تلي خه انلهاب ةيرق

 تاقوالا ضعب فو تاهيخما عيمج يف ةحتاس لزت لو ةزيبك ةربح



 ركع

 لدت .ةيرا داوم راثأ دنطإو برعلا دالب لحاوس يف دجوو

 ةدقتمو ةهيشنم هيف تناك نمز تاهجلا هذه ىلع ىضم هنا ىلع
 نالا كلذ اهيف دهاشي يلا 0 1 ةضرعو

 اهضعب ةيران تاهوف يكيتتلتالا طيحلا رجلا لوح اًضيا دجويو
 نيكارب نكلو هرئازج لاابج نم اهضعبو هلحاوس لابج نم جرخي

 ينط دقو اددع اهريغ يف اهنم لقا ةيبونبحلا ةهيا فرجا اذه
 نكبر اهنكل

 اهتاهج عيب يف نالا ضرالا مس قوف ينلا نيكاربلا ددعو
 هريغ عزو نورشعو ةثالثو ناتأم ( دلوبموه) ملاعلا لوق ىلع ءانب
 ال نكل نيعبسو نيتثئام غلبت ال تناك نإو اذه ىلع ديزت اهنا

 اريك نال هعيجرت الو ام دحاو لوقب مزيحلا نكي ال هنا ىنخي
 را ذع ركأ 2 كا كل

 ولو لي نكمل ال هب نط ناك رت
 اهيلا دنتسي بابسإو اهب لدتسي دعاوتب علا مدعلو نكي مل نأك

 لاتحاول صلو ديري لي تحسنا همر 0 كا
 ريثكف ءىنط مث ًالعتشم ةقباسلا نامزالا يف اهنم ناكام اأو

 ةددعجلا تاهوفلا لوح تافوذنملا دوجو نم كلذ لع اك اًدج
 نالا ىلأ ةيفابلا

 ةلصنم ةيرانلا لابجحلا بلاغ نا عزي سانلا نم رينكو
 نيارقلا لب عزلا اذه ىلع ةنيرق ال نكلو رجلا عاق تحت نم اه .



 لرب

 2 ةعستو ةئام ينيصلا دنلا ضراب يلارتشالا ىلا لصوملا زاغبلا
 ا 11و ادق فذقي ام انتل: ةيئاكرب داوم ففي اهنيج
 ١1 ٠١) فدع ايااهنموا انزات اداتر فذقي ام اهنمو: ةعونت
 اهلهاب ندم عالتبإو ضارا فاسخلا اهنا ىلع بترتي بلاغلا

 هذه نم ملل لصحي ا. فوخو بعر يف اًمئاد ةريزبملا هذه ناكسو
 ةلوجلا ثداوحا

 داوملاو 00 بيلا 4 دهاشي اكيرما تاهج فو

 1 ملا رجلا حس رع عفترملا ىلتسم لبج ةهوف نم ةيناكربلا

 دع قرم بيللاو نا ناخدلا ىريو ركهم ةئاعبرإو فالأ ةسمخ

 ا ل رتب لاف ةئازو رغلا ايف هتزغاق ران نلت درع هناك
 00١ اراذلاو .شلا ةعشال اًبيلع ىري الف ضزالا 'نف ايظغ

 0 نينالث 0 ضرا يف دجويو رثأ

 للري ضرالا لازعال اكيرمأ ةهج نم ةريثك عضاوم يفو

 هذه عيمجو به اهنم جرخيو ريخنت تاق ضعب فو بارادضأإو
 اناخد فزقيام اهنف : 00 هذه يف ًاضعب اهضعب هبشي لابجلا

 فذقي ال ام اهنمو ٠ ارب كلذ عم فذقي ام اهنمو ٠ ارابتناو ايل
 م لقي م: هائلا ىلا مقري اًراح ءانألا

 لحاس يف اهم رثكا يبود#ا رجملا لحاسيف ةيرانلا لابجحنإو

 ةريزج تاهج يف ةوقب ةلاعف لزت مل ةيرانلا لايجاف يددمل رجلا
 : .افأز ةريزجو هرتموس
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 00 هلاقام انسان ٠ لاي ةنم نوكتي أرك وأ 2-

 رياودلا: لع ةرافلاب لكعتشم كرما :ةهج نم نضرالا :فوج

 ا هلأ نم اهتوقب جرخت ةدعاصنملا ةرخالاو ةبئاذ داوللا عيمج نأو

 لهأ نم ريثك جر نكلو أ اهها راعي مو ليف ام اذه: ةيناكربلا

 نال هنع هدعبل يناثلا ىلع لنعلا نم هبرقل لوالا لوقلا لعلا

 ءاوس عال راف بيكون 'قيع دعاضتلا ”راذلا بيكر نك رمادا

 ب

 أ نم رج لك يف نأ دجوف كلذ نيسدنملا دحا ربتخأو
 38 داق ايلا يلم اال ك ءادخ نينجا يس اع
 صح يذلا ربخالا: نايصهلا ينو ءاملا راخن يف كلذك ره اك

 هوو رانقلا نب ل همه ينل هلال م نسللا احلف ايباط سا
 لا يو بلكفراما ٠ اةموهن كت رف كرم فأل ١:0

 نوكي موي ةئام ةدم يفف ةرم قئاقد عبرا لك يف فذقي نراك
 داوم ف دهوش دقو نك ركام 0 . 0 فوذللا ءاملا رادقم

 كلإذ ريغو 5 ءاليأ اهم ابك ري حل لا داوملا ميم ةياكولا ةهوفلا

 0 ل هال. رانلالابخ بلاغ :ناف

 عله عام الا 555 لل ةديجنوم رئارمملا
 ا ةراح ءام نويع هنم جرخي لابجا هذه نكون ا ريكو

 يفدعملا بيكرتلاو ةرارحلا يف
 ةيسو فعالا طبحلا رجلا يفف ادج ةريثك ةيرانلا لابجماو



 رك
 ريغب ةلاعفلا بابننالا تناك لو ىرخل علو ةرات لبجملا نكسي
 تركذ دقو رتستف ىرخا فعضتو ربظتف ةرات ىوقث لب ةيدتسم

 اناخدو ران اهفوج نم فذ انامز تيقب لابج دهوش هنا يل

 تراصو دعب نرم ناويحإو ناسنالا اهكسو  تئفط مث
 اماف ةروهغم «قملا قنورو تابنلابو ةرومعم نانسنالاو ناودجاب
 ا ايل رانالرش ىلا ناويه بليل ءاب كلتا نوك نإ
 لبقتسلا يف ةدوع اطىتيب ال ىتح اهرقتسم يف ًابئردت وأ ةدحإو ةعفد

 ىلوالا اهتلانك دوبعت مث نكست اهنا وا
 لب ل لعن دعا بنكي ل نالاع ىلإ ه1 يويلكتالاا لناقف

 للصم تالاغحلا: لزيق ام .ةياغو ةليثسلل مغ ليلد ىلع الو ةلكشللا

 هذه ناكس ءامدق ذاقلعا وهو اهدحا,٠ تابثا الو ينن يف درطت م

 بضنت ريل هايم ناوشو هدقتعي نالآ ماعلا لها نمر ينكو ةريزجلا
 اذاف اعرارح .تدلدزا اهقع .دادزا انلكو هعاق نم ةقيع راوغا يف

 تبابسإو ىرخلا. ث دأ اوحن صورعلو 5 راخي ت لقت | اهترارح تدهش

 ةوقبو .هلاح نعب هجرختش ضرالا تاقبط نم 3 ايف رثؤت ةيفخ
 ةهج ىلا ف ذقت لفسأ نم اهيل .ةلاعفلا ىوقلاو ةيلاوحلا ريثأنلا
 ترثا ينلا:داوملاب ةجزتمع تاهوفلا. كلت نم ع ضرألا مس

 داولا اهنع نّوكتلو ضرالا تاقبط نيب اهرورم يق اهيلغ

 نيح دهاشت يلا لاوجالا: يئابو بهللاو .:راخدلاو ةيناكربلا

 ريصت فج |/يتف اهيش ديون .اهيلو وحلا ريتأتب وب ويلا١ كب اهدومص
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 ناسنالا اهكسو راجتتإو عورز اهيف تبنو راهنأو نويع اهب ترجو

 لصحي نمز هيلع يتأي نأ نكب لبحلا اذه كلذكف ناويحنإو
 يتلا داوملا لاقثإو لبحلا تحت ةلاعنلا ىوقلا نيب نزإوتلا هيف

 ةريزجلا ضرال لصحياجرو لبق نم هريغ ءىفط اك ًافطيف اهنذق
 لزتسلا هيف نايف لك يف ديسك ايوب قرا اهلا نع حاط
 ةلاح نم فطلا تس نم ةلاح نوكتو نسحا 00 نوكت

 ةصاغرهزت راجت يورك ناس ا مشلا لاف

 هذهو ناخدلاو بهلا اذه اهفوج نم جرخيو ناسنالإو تابنلاب

 روضصلا العا نم ءاملا قافدنا اهقافدنا يف هبشت يبلا ةلئاسلا داوملا

 اهتاعدوتسم امو 00 - نبأ نم ضرالا نوي نم عبانلاو

 داوملا نايوذ لهو داوملا هذهب هولمم ضرالا فوج لبف ةيقيقحا
 ةينانولا, ةبكحإو..ةيطالا ةردقلاب ةسربذ بايسال بونيتم هلال

 كلذك ناك ناف ضرالا فوج يف ايبيذتف ةدماجملا داوملا يع 0

 نه 2 يش يالو اهرهاظ نى ةوقلا هذهب اهفاذقتأ ل

 نأ الآ انعسي 0- انتعيرش لهأ لوف ىلعو ىرخأ نود ةعفب

 لعانإو 0 ياللا يرطب الا فقم ا مو
 كلذ ةقيقح ةفرعمل كاس لصو لاهف متركف ىضتقمو مكتقيرط

 *ش ىالو اهريغ حرشل صو + تداولا هذه لاوحا جرشو



 ْ ل :

 تناك يتلا رابحتالا نرم فات ام يضحإو تاعورزملا نمرينكو

 هتقرح امن ناخدو بط نم نّوكتو ةربت فلا ةئام غلبف كانه
 ناكسو نوحالملا ناك ةلعش ليلا ناخدو به عم داوملا هذه

 نم ةيلقص لهال لصحو مايا ةدع ربسم رجب | يف اموري لحاوسلا
 قلت ام لع .اديدنش اثزح اونزرخو 0 هياعذيزم الا امكللذ

 ناجيغلا اذهو معداعس ببس يف يتلا متعارز يضارإو مهاباغ نم
 را هبل ابائيش . نزكي ل 0 هنحرش يذلا مارطضالاو

 اوركذ نيخرّولا ناف بييعلا لبجلا اذه رابخا يف روكذم

 امنع لصح اهلقأو ةنس ينلا فرظ يف : ةوراع جاه هنأ
 ” لصح ام فض يعا .رتم فلا نيرشع ىلا ةفوذفملا دإوملا دادتما
 ةئام هعلض ام ةعارزلا يضأرا . :رمرتسو ةريخالا ةعفدلا هذه يق

 اهيلعو نياتلاو ةعارزل اب ةرومعم ةقاسلا نامز الا يف تناكو رتم فلا

 اكادزرا لبحلا بنسكي لزي موتك ددع ىزقلاو. نذملا نم

 ةرمافألا ةعلر 05 راص ىتح ادادمإو

 هذه هيف مدعنن نمز يناي نأ هلاك تدم ىضتقم مشل لاقف

 اهنكاسمو اهناكس نم رينك فلدي ناجيش لك يف اهنا ام. ةيلكلاب ةريزجحلا
 اهضرأ ةبوصخ مدعنتو

 دهوش 00 كذب مزهملا نكي ال يزيلكنالا لاقف

 يف هنم ظعأ وأ لبجلا اذه لثم ةيران لابج ضرالا عاقب يف
 نال ىلا امات ايدني تدرب نورت ووعي و اناجملا
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 0 هوو يسمو.

 لضح مث رته ةئام ا يو ىلا قعصت

 م هتاهوف نه ةفوذقملا داوملا ءانلعلا ضعب رذقو لوالاك دا

 نيعست ةيناث لك هي جرخا لبجلا نا طودجتوف لولا مايا ةتسلا

 ىَ ةدحاولا ةقيقدلا يف داوملا ناليس ةعرش تينا كد م

 اهنعرس تلقو :تدمبت ةهوفلا ف . :وع تدعن ايكو وادا ,ةتس

 لك نم عرفتو ديذاخا لبجلا تاهج عيج يف اسمع نّوكتف
 ديداخالا ضعب ةحاسم تردقو اذكهو:اهريغ ابتمو عورف دودخا
 ةسهح هقعو ءاربملا يف يف ارتم يسمو ةنامالث هضرع أم أهتم دوف

 تاه ا كن فم اجلا م لم هدطنيولارتع زغع

 0 وع تايهوو ةيدوأ يف عبتل داوملا ١ يبنراك

 دقو 006 0000 دنع هامل ا ال 0-6

 0 7 0 0 ارتم. نيس هقع دجوف
 ةلئاجلا للا ريف فنه يار هطول لير قرم

 ىلع ايناث ريضنمف ليلا نوكس نظي ناكف روختلا نيب ةللختلا
 ةفوذقملا د 5 0 ةيلضالا هتهوف نم برةلاب ةلفغ نيح

 . نكاشللإو ةع يضارأ نم ازينك فلقيف ةعسإو. يضارإو. ةيدوأ
 ةيسيلا 0 نوت ةيلوأو دالبلا نغ ةلضفنلا

1 
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 ميكا 0000 ١ ناو

 يتلا روصلا هبشت روصب ىرت ةفوذقلا داوملا اهمسرت 7 00

 هذه 5 حارفالاو ناجربلا - 3 خيراوصلا نع ثدحن
 ضرالا هلو دادزاف ١ 1 دريأني زهش 2 رلئاوأ لبا ةلاحما

 00 تحتثإو: ةياقص ةريزج نه يقرشلا ءزجمأ يف اهجوقو
 ةسوبحما .داوملا اهنم تجرخو نيعلا يلر يفرته ةئامسمخو نينلا

 ٍةوق تعبتجأ روكذلا رهغلا رخاوأ يف مث ةليطتسم ةححش رم

 ةفوذنملا د اوملا كرت نع نّيكتف راهننالا طخ نم طق ف ناييلا

 . يلإوت ببسو قزملا ةفاحن ناك عيمجإو ةريبك ةتساهنم لالت ةدع
 كلت”قوف  .رم اهظوقسو ةيرانلا.لثكل او:دامرلاَو ةلئاسلا داوم
 . ةيلبج ةلطسك راصو هضعبب اهرثك ١ عيت. ضرالا ىلا لالتلا

 يبو ابطقن نم ريثك نم نارينلا جورخ عطقنا مث ةمظنتم ريغ
 اا فد العلا تاهرفلا» ناك دما نافننضفلا ف
 داومو 5 ران تدقت. لفسلا ١ تلفوفلا :نأو .ةديجتم ةيينج

 نيا رقساف ةيلصالا .ةهوفلا لوح ر يدتسم لكش ىلع ةلئاس

 الا هيف ىري ال راصو نوكس: ضضعب هناي: .ركس م كلذ ىلع

 ناك مايالا ضعب يفو تافوالا ضعب هي بط ضعبو ناخد

 ضعبو دعرلا يودك يوذدو جاجترأو ةده ضرالا تح عبسي

 بجتو هنول ريغتيو ناخدلاب "البو .جتزم 6 جون
 عم ا:طالدخابو ةعونتم تاوص ذعل ىلع عهسيا ن ا لا



 . “١ .ش ْ

 يس اهرواج نأ تارضم اهنم ثدحت ناك نرإو نارينلا هذهو.
 اهب وه نم اهب صنخلا مح نعولخت ال اهكل تاقوالا ضعب

 نكست مايا 0 هفعضو 'ناعشلا ةوَف بسخ ىلع رغصتو بكت

 تقو هفالخ نالأ هتلاح يف ا5 بط ضعبو ناخدالأ ىتيب الو
 اتمتم شرت ةبرغتسم تافصو ةعيظف ةلاح 2 نراك هنأف هناي

 ةلاحلا هزه قو مظع لعل 1 ةعقرفو يود اط حمسيو نضر

 كرديال ىتح ناخدلإو ببللا ولعيو وجا ىلا عفترتف داوم فذنث.
 لاوز هل ةرواجملا عاقبلا ناكس نظت هلوه ةدش نمو هتياغرصبلا

 دقو رارفلا ىلا نورطضي مهعر ةدش نمو اهسخو مث دالب
 اننمر ل اق هنا مديش قي ليما ةلاه ةريزجلا قاكيروحل مذ

 مروماب نولغتشم .سانلاو لبجلا اذه نرم بيرقلاب ةيرق يف انا
 نىضراب اذإو 1815 ةئس :ىغرفالا» سطسغا ربش يف كللذ ناك

 داوم هتهوف نم جرخو هالعا نمربغلا دق لبجتإو جترتو لزلن#
 كانه نراك ًالزنم ثمدهف لبجلا لس ىلع ليست تناكف ةلئاس
 نم هدعصل ةي 1 :ةيرظغ علمت ىر ١ ١تنكو زيلكنالا لزامب فرغي

 ناهيبلا عم ج رخ ناكو 1 4 لل ندختو لزنت من 2 ةهوفلا

 ناك فقدنا( فن ين بو 0 لزابف :يعران. بارت

 ليجلا متنا كلذلو اهسبحتو داوملا لطعت تناكف ةهوفلا مث يف عقب

 داومو . بطو :ناخد ةحت 1 نم جرخو ةهوفلا بناوج نم



 0" ٠

 ةاوانلا يس لب اهنم ةقفاش الانج مث نا ةيقرشلا دالبلا نم
 تاقوالا ضعب يف دتشيورانلااهنم .جرخي لازي ال دنوامد لامتو

 يتنثا هيف نا هنع نوربخي مهاف لبجأ ك كلذ ايس ضعب نود
 ةديدش حاير اهنم ا اهنم عيسي ةهوف ةرشع

 ةيورالا نسب ف انزكس اط نا ربخ ةيكلفا الا شايب رمال ةرارخما

 5 دعصيف ايهيكلاب قولجعبلا همن ورع نم كلذ ضر اعرو

 دى نودقتعي كانه دجوي فاض يهذ 00-0 1 اهيلا

 30 هلأ عنص

 هذه لث» دوجو مدعو رافسالا ىلع مثدوعت مدعل رصم لهأو
 . مهلا ديالو ربخ اذهب مدنع دجوي ال رايدلا كلت يف ثداوحلا
 .هلضق نم هللا اهصخدق ةمحرلا دالب مثدالب نا املرثا الو لع هنم
 ةرئاكتملا ةمحلا فاطلالاو ةرفاولا معنلاب

 00 بلا هقهو لجن اذطرظن نف

 710 3 م ,نايسق هيرل

 53 ويك ش ريغ هرج اضيا ةريزحلا هذه قو يزيلكت الا لاقف

 00 اهيفو 0-3 اهيفابو 0 ' 0 أم وهو

 0 قا ير وانل ا:جووخر اص



 ل

 1 لم

 ةرشع ةنماثلا ةرماسملا

 ناربلا يف

 و خلع او نولم ايو بابلا اذه يف نوضوخب , نينو
 نوصخت# «104 ' بكرماب: نمو نيخالملاب اذإو بابرالا

 0 اجا ا مهيب رثك دقو قفالآ نم ةهج ىلأ 5

 هَ الظن هديب 0 ا 1 ءانسلا نم

 ىَأرف اهيلا نورظني يا ةهجا ىلا رظنف ةتافيلا نيشلا نم 0

 رهظي ناك هدعبلو بهلب [طلدخم "امسلا ىلا [دعاص افينك ناخد

 ضرعت قفإلا يف يذلا اذهت نع يزيلكتالا لاعبو ضرعأ
 لابحلا دحا نم جرخب ناخد هتيار يذلا اذه نا هل لاقف

 نم برقلاب وهو ةيفارغحا "لها دنع انتأ لبي فرعيو .ةيرانلا

 :ورخأ .لابج كاسوتةيلغص فو ايليشكةريؤ.ةفرت زج
 تالا ىلا ففتح: ئزشعبلا|و 'نمز ٠ خع رك ينط الطب نمتلال# رلاب

 أنيدرس ةريزجم فرعت ةريزج نه برغلاب فوزيو.لبج لذ«

 كلذ وحن اهيف تدجوف بتكلا ضعب يف تأرق خيشلا لاقف
 ضعب ماقأ ناخد اهنم جرخو 00 مك ٠ ةيرب نأ وهو
 رهزالا ىلع نيدراولا انناوخا . .نضعل رم تادعسو ”يفط من مايا
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 3 ةداملا قفاه نوكتيف هلاكو ها زعو هلالج لج قحلا اه هردق

 8 بيلا نوللإو ةفيطللا

 : 5 يوكل تاني كو فانكتمالا رركت نمو
 . ثانالا ضم نم ةراتو روكذلا ضم نرم نوكت ةرات دحاولا
 2 فذ ىثنالا نإو دحاولا 'عرفلا ع ىثنالا عم ركذلا دحتب دقو

 ظ يف *يدتبي مغ دج ةريغص عاري نزركي .ءادبما يفف اهف نم اهضيب

 ناجرملا دجروي اكو يشف اعيش يقيقحلا لكلا ديار معلا

 717 افارقو ايلاحا لجاوسي ديرب كلذك سلدنالإو .قيزناب
 سلا كولا يززا كلذو اييرق: ةدحاو عيبجلا ددع هجارختسا

 هجارخال ةدعتسملا صاخشالا كلذكو ماكحالا ةياغب ةعونصم كلذل
 هلاحم ةفرعم ىلع دّوعتو ةبرجغ جادحي هنال قاشملا ةاناعل ةوق |ولوأ

 )00 اسلم ورع ةرابخ يق كلذل .ةليمسلا :ةلآلا امإو
 )011 كانا انهف طررب غ خح امه قلعمب بشخا نم .نيتمطق
 0 كلذ يف قلعيو كلذن

 ىلا نروربسي مث هيف مكابش اومر لحب - نودايصلا.نظ
 نوذخأأيف اهنوملعي ةينيكب ةلال عفرا بيل ءااود معمو فلخ وأ مامأ

 هنوفظنيو اهب قلعت ام



 لن

 . ةغاضلا هلبعتست يذلا هو رذكلل رب بعض ركرلا واهم

 . كلوت .ةرف# قوق تبن دحإو نإويح 'لصالا ف اذهف ةيرهوج إو

 ريغبت "ال" بلض عرق نوكتي تح اذكهو هريخ ريغلا نمو هزيغ هنم

 لق 15 ةدحإو انيف هقاالص لب ةولل يق الو رجلا عاق يف هعالص
 ةيناث .هفرط ولعي نوللا نضيلا لكشلا يفاوطسا روكا ناوبحناو
 يايحدو تفس دحوم --

 ضع طغت فتتو قرطنت اهساسحا ةثكأو هكر رس قاردلا وا عورفلا
 ةراتو ايناهاجتأ تريغلتو انيك اوبل عقاولا ريث انلا ناك اذا تاقوالا

 ةريغض ةحتض اهالعا نزمو اهطسو كيا ىلع قبطتت

 بيض : منجا لخاد هت! هنمو اوت م يف نيعفتك

 نر هظابترإو.هب قلعم هناك جري ثيحب ل دعب ٌقاوطسا
 هزه نم هك ماظقالاب ةناثلا ةعورف نم ةلصأو تاينغب ملا

 : طم وه رهاظلا جاف ماكجالا ىلع عوزنلا دحال باقم ثابننلا

 ةيثيح نه ةيؤق قئالع يدكرلا ءوج 0

 نمو منج اب طيح قصد ةجوبتمم نع بكرم هنال نيوكنلإو ةيذغلا
 أشم لقالاو وكرللاب ةعم4م لهل ءارفك ةلان:ةطلقلا ةيلدع كيبانأ

 تسونسندلل لوا كضنت ةيئاذغلا ةداللاو عيمجلا قوف جوسنملاو اهقْوف

 ةقصالا أ ذفانلا ىل مير ىلا ةنمو يرهاظلا

 ءافيتسا دعب الا ركرملا ىلا لضت ال هل ةنوككا ةداملا نا ىنعب ركرللل
 ةنبك دكرملا ىلا هب امال ىلا ععسلا نو رق اطسق ذفنموةأنق 55
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 هل هوجرخاف نراجرملا يدايص ايقيرفالا لحاونس نه هنخايس يف
 هايلاب اهألانوب ةناجا يف هعضو ناب اًمات انأختما هنحضإو هيلع علطاف
 تجرخ ةريثك تانإويح ىلرف ةظعلل :ةراظنلاب هيلا رظنو ةيرجما
 د هل روج ةللذ نذ راهرالا نفت تداكت تييجتو ةيح هيلع
 هذه .ىرغ ةرابغ ناجرملا ناصغا اهنا 9 0 يثاراعزلا
 هذه اهعنصت اتوب آلا .:ركي مل ناجرملا ناو ةريغصل ل١ تاناويحلا

 ' لإ نوال فالف وبع ضب -- أ. تاناويحا
 اين ةحجصنا ممزجلل هرقدصي مل نركل مهيب مولا ءايلغلا سلخم
 ا ان يب رجا دهب كلذ م ل لوا ينايلجلا مل هلاق
 كلذ نم نيبتف ناحتما نعي الا كلذ لقي ل هنال وقدتصف يكمل

 تاناويح نع 1 كتارا وتد لوف هج

 :هيخارخا دعب لاما رجا ءام رش ىتم .دوعلا رهاظ ىلع ربظت أ دج ةريغص
 نف بكرم ينغ ابكت طنن هنطس ىوفربظي كلذ دنعف رجلا نم

 ةقيقد روعش ةفرو لك رخآ يف اهضعب نع ةلصفتم قاروا يفاث
 دنع تيثو ميدقلا داقتعالا لطب تفولا كلذ نف بادهالاك

 راجنالا عورك اًعورف عرفتي ةرتخ مكحا اذه هلاف ام عيبجل

 ءالجلل الباق مضالا ربحا ةيالصكت اهنبالصو ريحا اهنول ةريغصلا

 ةيئالث 57 نم تكرم ثاثابنلا ضعب عطقم هبشل ةعطقمو
 هلول ةبالصلا يلق شهرفاظلاو خت اهنم نوكي امو زكرملا ةدنم
 نروكي امو ثاناونجلا كللت نكاسم يف ةريخص نويبع هيفو ربحا



 ا 20

 |ريغ راكتالل اًمضوم سيل ناجرملا يف ميكَح ام نوكيف .
 هناب لوقلا برقث راهزأ اهم جرت اناصغإو اعورف هنوكو هتروص
 ماجن

 00 نييوابروالا دافعا نا زتشلا ةرضح اي يزيلكنالا لاقف

 نيينانويلا بتكيروكذم وه اك تابن هنا ةيضاملا مالآ داقيعاك
 تايه عزب ناك مموج خو ناين أو دونط]و نيينامورلاو

 هيف لعفت ءاملا يف جب نك هلاج فو ذمبقا الغلا عاق يف تبي
 لاشلاو حت لاياعييف ةيّربلا ناضغالاب حايرلا لعفت اك جاومالا
 رم اريفك نا كترضح ىلع ىنخيال نكل تاهجأ عيمجو .نيمل |و

 ةديدجلا تافاشكتسالا ببسب ةيلكلاب نالا لطب ةيدقلا تاداقنعالا

 ةيغال «تراص .ةيلعلا دعاونلاو ةيزظنلا ر ومالا. نم ريك كلذذكو
 تامولعم ةزئاق عاستإو مدقتلا ن ٠ لصح ام ببسب اهب دادنعا ال 3

 0 رج ضعبلاو 0 ال الايدي يدم ول

 م هنا ايلاجإ ةناعس اف لل را نمانلا ا

 ىلأ موسزم هب بتكودالبلا مي يف كلذ هنع رشتنإو ناجرملا رهز .

 ”انبو راهزا هيلعو هنم عرف موسرملا عم لسرإو كانه ءادلعلا سلجم
 قحا منلإو كشلا ليَزأ دق هنأ كاذ نيح ءاناعلا نظ هيلع

 نوكي فيك كلذك نكي مول هنال ثابن ناجرملا نأ مهدنع تبثو
 سيشرفلا ءاكخ دخأ رضحا 8 ةنس يق مث هب راهزالا دوجو
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 للا

 قزر نورظتي اموي مث اغيبق مهداز دفنف رجلا لحاس ةيحان ىلا ب
 هنم |ولكاو 'هوجرخاف ءامل 000 ناويحلا كاذب ماذا هللا

 نيحو هديدقو همحت نم متبرجأو أو مهدوازم |وئامو اموي رشع ةيناث
 قرم علض بصني نأ شيحلا ريما رما ةنيدللا ىلا فارصنالا اودارأ

 هنقان اًيكار لوطا هنحت رمو ةرطنقلاك ناكف ةكمسلا كلت عالضا

 2 كتل نا هبا لدبجلا ىلا :يدؤت هلا "يف كفالغلا ةرثك كلو

 .ةريغ نعو تابن هنأ وطسرا نع لقت دقف ًالثم ناجرملاكو ٠ هتقيتح
 جرختسل هنإو سيطانغملاو ساملاو توقايلا ليبق نم ندعم هنأ
 10 داو قلعت هلوق دنع :نورتاملا لقتوأ ةيقيرفأ احاونس نم
 ناو ؤلوللا راغص ناجرملا نا سابع نبا نع (ناجرملاو ءولوللا
 رمحالا زرخا ناجرملا نأ 00 0 نعو ارد ىسي لولا رابك
 ' نا كي انا:ناجرلا وما يف نمانلا نيب ةرئاذلا تالكلا نق هذبف

 !١" لايبانو انا 00 00
 ديمسلا نا. ىكحي ام كلذ نمو اهيف ل ءيش دعي الف ابعضوم
 ربو هلو ةتايح اهبورانلا يف هلا هقاخيرئاطلا اخ هبشي نإوح

 أذا هريو نم عنصت يلا ليدانملا نإو ليدانم هنم لمعي يريرح
 . لوف تالذ ل تناك اك ةفيظن 1 يق ىتلل 2 أ اهالع

 رغاشلا
 هتافصو .هلاو>ا . تريغتل : + يتبابص ران توفايلا لصاول

 هتاكرح تلطعو هيلع ىفتل + : ينقل ندمسلا ريطلا برق وأ



 ملل

 رك شئاشح 000 قوف عفترت نمز دعبو ةمانلا

 0 ةيبب [راثآ اهب لمعيو ناسنالا اهب نكسي اًضر
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 يروا بم املأ فصو نرم نيمانلا 5 لاقف

 0 | ىلع كلذ امو ةيربلا بئابعلا نمارتكا اهنا انلقنم
 ريغصلا فيعضلا ىلع قلخلا د ايس ءابنشالا

 ربنعلاك رجلا نم بلجحت يتلا ءايشالا نمرينك يف سانلا فلدخا دقو

 حالص ىلا لاختسا يرحب ناويح تالضف ضعب هلا لئاق نف

 لئاق نمو نالزغلا ضعب يف اًكسمو مئاهبلا يف ابل مدلا ةلاتساك
 هظنليف هف يف غصلا ىتبيف ناويحلا كلذ هلكآي تابن غمص هنا

 ب اهسفني وكيل ةدام هنا لئاق نمو. لحاوسلا يف سانلا ب
 ناوي ارعلتببف روغصلاك ريصت ىتح ةهظع ريداقم غلتتو رجب

 00 هيمست 0 0 00 0 ري

 2 هفوح نم 9 ل دلع نزع 0و

 ةربم ينب نم رحل وا
 لاقيف هبلط ياليل 0 ةيرجلا لبالا 0

 هذخايو ابكر هيلطيف تكرب: شعل اب كسخل اذ ذأ مهبإ اه قبلا أ

 ةئاعبرأ هلوط غلبي ابر ربنعلا علتبي هن ١ لاقي يذلا نإوحلا كلذو

 "هيلع مثلا للص ينل ننسي ةباحلا نم انبعلنأ وزي راك غاز
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 ىلا رجلا رارق نم عفترتف اًتويب عنصي ةرات هناف لوقعلا هيف راحت ام
 نم تويبلا كلن لمع يف هب نيعشسي امو تاقبط ديو ءاملا ععس

 هل نع ناهض هيكرب الو هعيبك الو هن ناسنالل لع ال ةنؤلا

 لزاخلا هذه لكش - ببسو هعدوأ 0 قو هعدنأو

 عينج ف لخلا راك اهب تلغتشا ةهازلا ةبييملا اهإولاو ةرخافلا
 اذه نأ تابرغتسملا نمو ةرينك تافارخ كلذ نم جو نامزالا
 جاومالا ةريثكلا لا ثاذ هايملا يف هتيب عنصي ال قيقدلا نإويحلا

 ريم يف: هعيضي سماننا "لوو ةدكارلاو ةردكلا يللا نع دعو
 ظاخي نأ ىلا لضيرخا نرق ىلا نرقو ىرخا ىلا ةنس نمو ءامل
 ضعب يفو رحبلا عاق .ره ةيظع تاعس ةيرخصلا هتويبو هنكاسمب

 خايرلل نوكي ال ةعستم ةريحب روذصلا هذه لخاد دجوي تاهجلا

 نو نيد نوكسو ءده يف نوكتو ريثأت ىدأ اهيلع جاومالل الو

 دلوت# نال كللذو ءاملا معس هنكسب ولعي ال نا ناويحلا اذه ةداع

 نسل إو ءاوهلا ةلباقم هل ةقاطالو يرجبلا نإونحانب . قتل وهف هنم

 روص يف بالقنالا يكرئاد دنع رجا يف روخصلا هذه ىرت اماريثكو

 جاومالا اطوحو ةدكارلا رئاجبلا هذه ابطسو يف 8 ةبيبع لاكشأو
 لخاد قو مك يودو ةعقرف رحب عمس أب 2 مداصتت ةلئاطأ

 نم شئاشحو انوبح رج 4 ١ بلت اهلعو ةينحتا راودالا

 عاؤنا نم ريثكو سجل ةفلتخم رويط ضيب اهيف ةعوننم سانجا

 ةجازل إو ندألا عم  اهراغص |« يبرتواهيلا يواب روبطلاو تارقحا
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 ةيطاصرلا نويعلا اذر حلا نلكو ةلصالا يازتلاو هال تبن نينأم
 "كتم أمو هنحار اختو هنككم ف "لك ةييزرتلاو "لك ذل و. ةفرقأم 2
 00 هتوق ليصحت امأ اتا 1 دع ا

 دنعأ: نم فئاخ .اذهو هازغأ ليضحت دصار" رقع اذنف 0

 تحتو ءاملا يفف كلذ عمو رفي هفعضب اذهو ركي هتوقب اذهف هاذإو هريغ
 تئاوظلا نيب ةريقنم 'ةيراخت اهراجلا لالخو اهغووف لو هلعلا
 ئرت كنا: فو ةبيرغ ىرخا رود تدخلا راطنلا ثنعبااولو ةفاك
 لست الو ريغصلا اهنمو رييكلا اهنم ةقصالتم ةعبنجم راخملا عونا

 ةجانحم ريغ اهرقم يف ةمقم يفف لب اهنع دعب أب لغتشت الو اهرواج اع
 هلأ ناب اهريثك' ةللاع قل اوحالا "غنا: نم دقو استقال

 ان ال لعج ىلاعت هتردقتو اهريغلربد اك اهتزر اهربدؤ اهتاخ
 مدلا ءافصو ءاوملا ديدت يف ال مزلي امب ءاملا نم هذخات اب ىنتكتف

 ملاوع رجلا يف دجويو تاقولخلا نم سانجالاو عاونالا كلت ريغو

 هنأ لبق دقف ناجرملاب ىملا ناويحتا اهنموربلا يف اهلثم دجوي ال
 عرف رخخلا عاق:يف ةراقلا رابحالا نم ربح قوفربظي ًأشني ام لوا
 لوالا لثم بهذيو هريغ جرخج مث ناويحب نوكسم اًيابن الصا هبشي
 ناجرملا دوع تاقبطلا يلاوتو نمزلا لوط ىلع نوكتيف اذكهو
 هلكش ادج ريغص 'نإويح هيلع عورفلا هذه نم عرف دهوش دقو
 نه جرخي نأ ا 0 0 ةلكش يتابلارهز هبشي :يرهاظلا

 .. لعفي نكل ادج ناف ناويحنا اذهو هبل ا دوعياو ريحا
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 الآ تانقث ال رويطلا نم رينكو ردصلا ءارل عفني ام اننمو اهكذت
 . لايمأ: ةدع ىلا دنع يركس عون اهنمو دنللا رحب ةد كلدو اهب

 ةراصع .هنم جرختسل و ديلا ضرع هق هقروو طنخلاك ةعفر هعورف

 فلا اظرط شئاشح ةيلامثلا ةيبطنلا راجيلا ٍطس ىلع دجويو ةيركس

 ةدوجوم تاماوع هبش ةطسإوب املا المحي ةيدرو رمح اهقاروأو مدق

 دهوش تاهجلا ,ضعب ينو سافنالا نم اهعنت عورفلا دتع تحت
 نم اًهظع ارادقم ةلماح عورف تاذ جحافنلا رن ةييبش شئاشح

 هبشت عورف يف ةالدم اهقاروإو روخصتلاب ةكساعم اهرودجو ةفكافلا
 ةفلدخم .عاونأ رجلا عاق ينف هلك اذه عمو فاضفصلا رت عورف

 ابضعب عم تاتابنلا هذه عاتجا نرمو اهدجوم الا اهرصحيال

 هضعبب قصنلي ام اهنه ةبيجت ةيسدنه موسرو ةبيرغ لاكشا ثدحت
 ةيطورخم لاكشا اهنمو ىرخأ ةريغصو ةرات ةرييك ةيورك أانأبق نوكيف

 "املا .ععس ىلع 000 وأ اعبرم ايمره الكش نّوكت ةراتف
 ا يابس ا ةرارحإو وضلا ذوفن عنمف اهيظع | زج هنم وسكيو

 ببسبو ىرخأ اهعيبت ةبراقتم ةراتو اهضعب نع ةلصفنم تاماخ

 نشعبلا ةينيكو لكشلإو لوطلا يف فالتخالاو نإولالا فك
 ار الإ, ندم اكزرجتلا لاعل نوكتو تائيهن اهم لكشي لخادنلاو

 رهو كرس 0 نم هضعبب نصحت اهلا يوأب
 ىلع ىري هنال هشهدت ةبي اروبا ىري اهماتيو تاباغلا كلت رص

 .اًناج رجلا لجم ىريو هنم ىذغتل قرولا وح جست اناديد اهياصغا



 كيبل حو

 ارك

 فو اهتيزو اهنهد ذخال رجلا بالك نم ةفلؤم اولا ما لك يف
 اروص هلكش :ةيس ”فشلاه ام انهنف هلل ةياجتنال اه تاتابخلا نمرخلا

 .نييتاسب اهنم نوكتي يتح ةفيطل ةفلدخم نإولاب نّولهو ةددعتم
 راجتالا نابضغا لبق اهكو ةيربلا نيتاسبلا اهضرظ يف قوفت ةبظع
 اغبت ةيرجلا تاتابنلا .نراصغا ليت كلذك حايرلل اًعبت ةيربلا

 ريستو اطوضأ نه علقت نرايخالا ضعب يف اهنا ىنتخرجم أ جاومال
 از يلظغتف ةفيفك ةقبط اهنم بكرتيو مكارتنو ةديغب تاقاسم ىلا

 هذدت غضاوفو زؤبعلا نم .:رفسلا تعتم امبرو رجب نم اهظع

 جازئمالا هيف رثؤت آلف روخصلااب اتباث نوكي اه انف ةمولعم تاتاندلا

 لخإوسلا نم بيرتلاب تبني ام اهتم هروغص هفنو الآ هعلقت الو
 يح تبتتو اءاب نيعبرا هدعب يف زواجتب ال اهنع اديعب تبن اذإو
 راجبلا يف الا نوكت ال تاتابنلا هذه نارثكآلا نكلو راجلا عيبج
 دنت ةراثو مدق ةثاممخو فلا وخت ىلا دتتد ايف تبنثق ةيبردحا

 ثالث اهععس نوكت ىتح هرتستو ةيلكلاب هءام يظتغت ورجل 2 ىلع

 ضرعلا يف ةجرد نيرشعو سه ىلا زشتنتو ضرعلا يف ليم ةئام
 نيخ اهنم هروره قيس ةلماك عيباسا ةثألث ( بسواوك ) عطق دقو
 ةيمالاق ةدأتم نع ةرابغ شئاشلا هزه ده 05 نمالا لا فتهذ

 بلكو هل ياه ال ام ىلا بعشتتو دلحلاك ةرشقب ةاظغف ةجزل يل

 . يروامنالا هلكاي ام اهموو فقارظالا ةغيفو ىلووأ+ يبغي عيسجأو
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 تانإويحلا هذه نم لكلو رجلا قابط عيج يف نوكي عونلا
 ' ىف ةعبأت اهاقتنا دع كك وطاب رسل جانب ن ناديذلاو

 نمو ءاونتس دالا ةرئاد ىلا باطقالا نم لقتنتف ةلوهجم تأر ات اهريس

 مرج ردق اهيرج يبل ةشئاطلا ن ١ بيرغلا نمو بطق لا بطق

 ال انهي الف اهئاذغل ناديدلا هذه جادت رثكاف تارم سيخ ليفلا

 ا مادوبلا نه تلد رجا اهارعخ اييلع قومملا الا نقع

 اهل مرليامأ لع اهتم لتضت ىلع ةديفت تاقاس
 يللا ةشئاملا ىتجريقحلل يظعلا تجوجا ينلا هللا ةمكل رظناف

 ناديدلا وهو *يشزرتجال اهئاذغ يف ةجانحم تراص ناويح ربكا يف
 :كلمسلا نم رافسالل الم رثكا هلام تاقولخلا عاونا عيب يف نكي لو
 تاهيل ىلا دعصت يرخإو ةيبونجلا تاهجا يلا ردت عاونأ هبف

 يضي نأ دعبو برغلا ىلآ هذهو قرشلا ىلا هبت هذهو ةيلاغلا
 رخآ تقو ف ةيناث ةرم دوعي مث هنم رجاه م يلا عجري هبرا لك

 بذعلا ءللاو رهنلا ىلا حاملا همللاو رخل نم جرخي اهضعبو
 ثيحب ةيظع ةفانك ف واو ةعرو قكليسا ريغص يأ ترسل“

 ةرانبملل نوكي الف ةسمالملا ةياغ يف نوكي ام اهنمو املا نآنرج عنم
 اف كلذ عمو ىصحب الليث ثوبي امو رويطلا ةلكات اموري أت هيلع

 ةيفو رثكأ هيلا ةجئاحلا دنع هن مادجتالا لجال هراخدإو هيلث يرجي
 . ىلا ةسمرتلاو ليفردلاو ثرم دقو .ةشئاحلا هنمو تاففولخلا نبك

 نوداطضي ينوبجلا طبل رجلا رئازج ناكيبو رثكأف ةقا فلا علبت



 . ا

 ذسألا هني اهو يعذلا هيشي ام رجلا ىف نركي كللدكف رو
 كلاذ ريغو ناتنلا هضانك ره انوافيدلا .جاش
 انا اما ون اهدنح الو يقر نر فادس هك ٠١

 اهدعا يلا عاونالا نم ةفلّوم افولا ةدحاولا ةعفدلا ف  لاتغت

 ةياغو بيجو الو توص اط عبسي الف هلك كلذ عمو..اهتونل هلل

 ىرتو مدلا نولك ءاملا تس ىلع نابحالا ضعب يف ربظي هنا رمالا
 ةكرعم ىلع ةمالغ كللذ نر وكيذ مطس ىف ةئاع ةلوهتم كايا

 "يل ىف كانا تئاوط نم ترس هيل
 ريغ ىرخا روما دهوش دقو كلذك يزيلكنالا لاقف

 نروللاب نوكيف ةفلتخم نإولاب نولي رجلا ءام نأ :يثو هذه
 لحاوس يف ابكر ضخا نوكيو يبونجلا طرحلا جيلا يف اك ينونتنزلا
 رجإو اكيرمالاب اينروفيلاكلا ةهج يف امك ايدرو نوكيو برعلا

 نرم ةبستكم نوكت دق نإولالا هذه عيمجو رمحالا رجلا يف ايك
 نم وأ تاهيجلا هذه راحب عاتب يف ةتبانلا باشعالاو تابنلا نإولا

 نوكيف ءالا رهاؤج نبي ةللختملا :ةسوسحلا ةقيقدلا تاناويحلا نإولا

 هده كابو تاتبطلا نلاكل ايدي ده رس لإ ادد ردا
 ةهج ف ابك دوسا ءاللا رول لعبت تاناويحك انهو تاناوحا

 نم برغإو هنيغ ةهج يفايك ضيبا اول هبسكت ىرخإو فيدلام
 ىتمو ديدش ناعمل هل تانإويحلا هذه نم اعون كانه نأ هلك اذه

 اذهو رانلا هوض هبشب ناعم ءاملا طس ىلع ره هضعب عم عمجا
6 
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 ال ل هيلع امو داقعالا اذه لطب ار كالا

 ام و لخاد ف ام ىلع علطي نم نإ | لاقف
 0000 ل ل رك امو رابخألا نعي هقابط ناكمل
 ظعو ر 21 ةردبت مع جيتس ىلع ةيفاطلا باشعالا ما جأو ةاوحاو

 0030 ا لولا ممتإلاام ا
 ةمئود 0 ةلئاهت انأ اويح أبو ةقيع | 0 لوقتلا ةيابرإ

 تاقولخم نم رجلا هعلتبا ام يقاوب اطوحو اهيفف هللا الآ اهاهتنم عي ال
 |0001 نامزألا نم هعلتأ اع نياكمو تاعويضمو نداعمو
 0000 دذلا اكو ننلا مطقو تقلا قإوبو برجا تألا
 كلذ لك ةنلذم نداعمو ةقحاللاو ةفلاسلا مثالا دوقت اه ناذللا

 روحا تاربخ فو روضصلا تحت
 00 نم ةفلدنغ عاونا هلخ ءادد هلو كلذ قوفو

 آل يذلا قيقدلا نإويحتا اهنف اط ةياهن ال تاينيكو روصو
 01 يلا ةشئاهلا ىلا اذكهو هنم م

 عيمج نيب ةكرعملا مإود ناسنالا هبرغتسي اممو ةيضرالا تاقواخلا
 ةدورطم نوكت ةراتو ةدراط نوكت ةراتف اهضعبو ع]ونالا هذه

 عم اهباد اذه ةبولغم ةراتو ةيلاغ ةراتو ةلوكام ةراتو ةلكأ ةزاتو

 قابط تحب نروكي ةينيكلا هذهبو ةنسلا لوصف عيمج يف اهضعب
 موو تارواحتو تابراخم نوكس وأ ءده يف ناك ءاوس ءامل
 تاناويح عاونأ. ضرالا ىلع دجوي اكو موجوو ةعنامو ةعفاذمو
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 ةهج نم درابلا ءالا غي هيدي ىدحا سيفي نا هنكي لدنصلا
 يح اخ ندر ىرخالا ةهيحلا نم راح ءالل ٌِق ةيناثلأ هزذيو

 الو رولا هزه عينج عطقيو اا اهقوف رع ءالا قابط تحت

 نم هرارق يف ام لعي الو روعش الو اهيلا تافنلا ىندأ هنم لصحي
 ةلئاطا يراربلاو ةعفت :رلا لابحاو ةنئطملا نايدولاو ةعسملا تاباغلا
 هيف كو تاضافختاو تادهوو تاءافتر نم روجبنلا عاق يف مف
 مظع طيس نوكي ًةةراتف روخصو تاراغمو نايدوو يراحح نم
 ارماع نوكي ةراتو تاهجلا ضعب يف تابنلا نع ادربحم ءاوتسالا
 ضرالا طسكر جيلا عاق ىرتو ىرخا تاهج يف بشعلاو تابنلاب
 ورستو ةئاسخو انا رشع ةعبرارعلا ىنع نإ, سيللاب ةتيلهتم ةريزج فيس دهوش دقو بصخملاو لحتل و ضفخشإو عقترلا هيف
 هاا م ىلا سحغأ لصو يلاهتلا بطقلا دنعو مدق
 اذهو لايم ةسمخ .نرع ةرايع كلذو مدق ةئاتسو مدق فلا
 قو رضرالا خس لع يلا رآخيلا رئاس خي هلثم دجوب الروغلا
 اهريغو رئازجو روفصو لابج عفترت مظعلا قمعلا اذه

 عفئرب هضعبف ريغتلا يف ماد ضرالا يا دهانشن اكو
  ةي ًاصوصخ سوسحم كلذو رحب عاق كلزكف ضفخنب هضعبو
 غب ءاللا ةوتسا نا ةدهاشمو الع تبث دقف يبونحلا طبحملا رجيأ

 مهأف نيمدقتلا يار قالخ ةريغللا يف ص رآلآ نأو ثبات طيخلا ظ

 لاَرو كلذلا اذه نالا عطقنأ دقو كلذ 6 نودقتعي اي 57

1 
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 ءالإ هدر يذلا ةرتمفلا ةررح ريثاخ فو لعلا يوذ ن

 از اذاف فئاكتلاو لفت" لباق ماسجالا رئاسك مل 0

 00 ىتح فخو هيج رب 000 ةرارحلا ريثأت
 ااا ركصو ,فناحت هيف ل ا 0 ع

 "0117 زو نم لفا راح نم عارذ نزو نوكي ىتح لقثو
 00000 3 هتررح تسماد ام الئاس اللا لازي الو ةرارحا يف ةئود
 ةدام هفئاكت دايدزاب راص كلذ نع تصقت ىنف اهقوف اف ةثلاثلا
 ا هدوج دادزا ةدوربلا يف ذخأ 2 ةجزأ

 نوكي نإ ناو أ 0 نا نييرئاد رهوج ءاملاف ضرالل ابسانم
 0 لقلاو ناليسلاو دورها هيلع الدابم اوه
 ولج هيأ 0 نمو هي اهجازتمإو هل ةرارحلا ةّيعص نم «يثان
 00مل قع رح لصت انا ةرارحا نأ ةبربلاب مع ةنا مث اهنم

 مدق ةئاتسو فالأ ةثالث ةياغ

 ةيدتسم ةكرح غي اًماد رعلا طَسف نوناقلا اذه ىلع ءانبو

 آم دعصو لفسا ىلا لزن ةدوربلاب لقث ىف هتاقبط نيب لدابتو

 اهناجرد يف اهفالدخإو .ةرارحلا ريغت نع ءيشان كلذ لكو هقوف هذحت
 )0 ىلإ ةدرايلاو ةراحما ةيظعلا تارايثلا تاشن انه نمو
 نأ 00 اف تاهجلا نم رينك فرحا 3

 ةرارح ةجرد نأ عم تاجرد يناث ةر ركذلا د الا ا
 مقار نأ اولا "و ءو ىدحأا | ل دكأرلا ءالل
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 مس ىلع رئي ضرالا نم هبرق ببسررمتلا نا العو لع تبث
 عفتري مث هجوت كلذ نم ثدحبث هون هام بذجت طرخحملا رختا

 فوج بس بكوكلا هاجت ىلع ريسي مث همس 0 مادقأ ضع
 ةدنالوه ضرا نبي - ءربس يف ةفأسم 0 5 و

 هتوقب رايتلا باني هراسغا ببسو ةيبونجا ايسأ ضرا نيبو

 ةعاس دعبو ةقيرفالا ل>اوس ةهج ه# اهدحأ نيرايت ىلأ 7

 ساف ضرأ ىلا تلصو جاومالا كلت نوكت رمث | روبظ

 دالب لحاو ب رثو 0 1 نركت نيلعاس لعب و 2
 :رالأ لحاوسل ار ىلا تلِصو نوحت ةضيارلا ةعاشلا 3و ع اكارلا

 لايخاا جيوسأ صر 9 ىلا لصت الو زيلكنالا دالب ن

 لاغشلا رحب يف ةدوجوملا رئازلاب اهريس يف لظعتت امال ةناثلا

 ةعاسلا يف عطقيف ة ةعرسل ل ير ١ لحاوس هاجتا ذخاي ينانلاو

 ةروكذ ذملا لحاوسلا ضراب مداصت 2 اليم نيرشعو ةئأم 0

 هجاومأ عفترتف ةددعتم رئازَج هنن كانه نيت قاشلا ىلا ع

 جاومالا عافترا نم ربكأ نروكيو اًمذق نينا نم برقي 34
 ىلا لعي مل هنال امدق نيسيخم تانوتروفلا _ظعا دنع ثدحت يفلا

 اك امدق نيثالث نم رثكأ فصاوعلا لفغاب جاومالا عافترا نالأ

 0 لا
 نكل هيف كلش الو ملعلاب باث تراك نإو يناثلا نوناقلإو

 راصبالا اولوأ الا هكردي الو ىنوننت ريغ هنأل هلييخت نيانلا رثكأ



 ١ اه

 موه أو اليل روزحا يف ةراح تناك اذاف قيرخلا يف بولا
 قست مو. ارت لت مل اذاف جملا يبف نيب نيب تناك اذاف نابع

 نعو ابصلا يبف قرشملا نم اهبوبه نراك اذاف ميقعلا يبه أرظم
 نمو لامتلاو لامثلا هلاش نعو بونجلا قرشلل هجونلا نيب

 عبرالا هذه نم نير يب نيب تجرخ اذاف روبدلا برغملا
 ١ ايرحلأ ىف ايضلأو بورما نيب تناك :زاق 0
 تاك ترأو ةيباضلا ىف لاشلاو ايضلا نيب كناك نإو ميجلا

 يلا 0 006 يه 0 لاغلا نيب

 اييونركل اهب يدا 0 تاكو ءاملا هتك فيلا يبف 0

 تبهذ لكلا يفو ءاملا فشنتو اي شطعتو 5 ١ س
 مهضعغبلو هدئاوع ىلع ىرج اذا لاعالا ءيبسل برضي اهنايدال فيه

 ظ اذهوهو بكلإ او لوصالا ضن

 0 بونجلإو روبدو ابض

 دغلاو نيهلا او برغو قرش

 اتيرج كرا ءابكتلا أمي نمو

 معلا ةتاذ فيطأو ةيباصو

 رادم اهيلع ينل ١ ةرارحلا راثا نا لاق مث داقأ ام ىلع هركشف
 لاوحا عيج هللا طبر أبيب 3 نينإوهلا دحأ يه هحرش انلذسأ ام

 رجلا
 دقق بكاوكلا نم رجا يلع عقاولا بذحلا لوالا نوينافلا



 ردا

 جايرللو فضفل !لعنت دق اهنال فصاوق ةيرحبلا حايرلل لاقي اغنإو

 قارا ننس انرهو تقمع لوح ف .اينال تسارع يملا
 اي" فصولا ليبق نم لب مسالا ليبق نم سيل اهالكو راجنالا
 ةنلدفعللو لولا اهروكذ نم راجتالا ثانا ملت يتلا حايرلل لاقي

 رطملا مدقث يثللو اعلا فيصلا هي ةراخلو 0-00 ةديدشلا

 ربقثلا ربت يلو تار عملا رطملا عم يقللو تارشبملا ةليلب ي

 تايلآ 3 تاع ل ل
 عر اتيو عبجا 0 الا هذهو قاوسلا

 جي 0 اذاف مشا ةانيرلاو نيرلامل توك
 تالا ذاق نونا 52 نين ثوص ا عيس اذإو ءاخرلا
 عم ا عمس اذاف جوبسلاو جوهيسلاو عبسلاو ةحفانلا يبف ةدشب
 يهف مايخلا تغلق ىح تدششا اذاف فازفزلا يف توص ةدشلا

 يف ليلقب كلذ نود وأ راجتتالا تعلق ىتح ثداز اذاف مولا

 يف صخا ىأ ءابصخلا تلج اذاو ناعز وعول و عازعزلاو عزعزلا

 نقرأ 5 ]لا هن ذلبط» الاعر وع برع ا

 تعرسأ اذاف جّونلا يه رورملا ةديدش تناك اذاف جوردلا يم

 ىذ درعلاك "ايلا وع قرا نه تبه اذاف ةلفاحلإو .لفبلا يبف

 بارتاا تلح ٠ ناف ةوبطأ يفار رابغ تلمح نا فةعب وزلاو راصعالا

 ةدراب تبه اذاف ءاجوملا يف مي | مخب روأل ىساو هب تددرتو

 تقرخ ىتح تدتشأ ناف ةينفك ةيرعلاو رصرصلاو فجرحلا ىف
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 ظنحل ةمراللا هلاغشا ةرثك عم ناسنالا نأ يزيلكنالا لاقف
 عم )علا نونف عيمجت قيقحتب طبحي نا هنكب ال هرم رصق ىلع هتابح
 اهيعورفو اطوصا يس بهاذملاو ءارالا فالدخإو اهبعشتو اهيرثك
 نفلا نقتي نا هتمه ىصقإو هعسو لذابلا ناسنالل نكي اه ةياغو
 نرييسقتم يالا عضولا بسح سائلا نك كلذ نمو نينئلاوأ
 هللا هدارإو هل تدعتسا اب تلغتشا ةفئاط لكف فئاوطلا ىلا
 رمأ ماقتسإو سانلا عفانم تمت كلذ يف اهدارفأ توافت ىلع اهنم

 ف هئاضعا فرصي دحإو صخش ةلزنب معومجم ناكف مثدوجو
 هنا اك املاعاو اهراكقأ ةفئاط لعركتت نا ةفئاطل نكي ملف هحلاصم
 ىلع لب تفلخ ايلجال ىتلا اهاعا ديلا ىلع ركتي نأ سأرلل سيل
 اهته تلذب يبا ةقرفلا ىلا تلهج امّلع نكت را ةفئاط لك
 يرزي ال هناهرب ةءاضإو هناكرا دييشتو هليصحت يف اهءاسجا تضنأو
 نم نيبتف هلهج ام راكناب راغالاك ردابب الو هلع دحا ىلع دحأ
 اهيعورفاوظنحيو اطوصا |ونقتي نا هللا ءالع ىلع بجإولا نا كلذ
 لام راكتالاب الو ميلسنلاب ال ملاعإو مريغ لاوقال نيضرعتم ريغ
 < نيتبللا لع مل ةبجولا نيهاربلاب مثدنع تبث ام:فلاخي وأ قفاوي
 عرف لاطبا وا لصا ضقنل ميكح اك رارغالا ضءعب ضرعتي وأ
 عمم ىتم هنا ىلع ةدهاعم هبحاصو خيشلا ةرضح نيب قبس دق ناكو
 املاكشا ةياكحج ةدئافلا متإو اهيلا هدشرا ةغلل ةقفاوم ريغ ةيلك هنم

 حايرلا فضاوع ظنل مكترضح مالك يس ىرج خلا لاقف



 ا ا

 0 اهقوف 50 نيذلأو نورطب ةمايغلا تحت 6

 اذاف ةنيطل ةليلق عايل لينا رجالا فتاك ذأ نإ, دكا

 اقرفتم . الولبم لزنو اسوسحم كام اهدقعو كر ا

 الط 2 'اف هب دمعي ء ء يش عامجا دنع الا هب ىجي ال

 رطللا ىل | تلا ةبسن لطلا ىل ىلا عيقصلا ةبسنو اعيقص ناك دمج نإو

 ءوللا دربي ام دبع كلذف ءاوللا ضايقلا نم باعبلا نكت امإو
 ليال | باوجلاو ةروك ذملا ءاننيقالا هين دي ٍذقيحو ضبقيو

 أراخم انخم ارداق ةنوك لآ كلي اكسو ماسجالا ثودح ىلع انللد

 هناجحس هنأ لاتحال هوقركذ اب عطقلا ادكب ل ماسجالا داحيأ كب

 بف اضيأو هوتركذ يذلا قيرطلاب ال ةعفد بالا أ: ازجأ قلخ

 الف اهتاوذ يف ةنكمم قافئالاب ماسجالا نكلو مو ذابك ل

صب ابنم دحاو لك نماهتنإف ةلئاعب اا مرنم ال
 هتف

 ةدوربلاو ةرارحإو ةفاثكلإو ةفاطللا او طوبطأو دوعصلا نم ةنيعملا

 عئابطلا كلف اخ هاجسوم ناك انف سمخ نم دب ل

 داك ةنينلا ١ قتاخو لاوحالا هذه ية ةرثوم عئابطلا كلت

 ل يا الع عب يدار ا

 الا وج ىلا ضرالا نطاب نم ةرخجبالا كلنل ةكرحلا عئابطلا كلت
 00 اهدوعص يف تفدارم اذ و

 نات را جت ع وه هناججس ف
 ا ل ةكحأو ةردقتلا ىل ع ءابشالا هذهب لالدنسالا هجو

 ع
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 لال اوال اه هامل انقنات نم لقالا قو راخغلا تفثاكت :نم
 كلذ للحي ام ةرارحلا نم ءاوملا يف ناد 5 نا دعاعلا

 ةنبطلا ىلا اهدوعص يف غلبت نا اما ةدعاصنم ةرخبالا كلاتف راجين
 اًيوق كانه دربلا نوكي نا اماف تغلب ناف.ال وأ ءاوملا نم ةدرابلا

 دربلا نم ردقلا كلذب راخيلا كلذ فئاكت نكي ل ناف نوكي الوأ

 ةيدلاو رطملا وه رطاقتملاو باحلا وه عيبجملا راخيلاف رطاقثو عفتجإو
 الإ راك نأ امإو جويغلا هذه اثنا نم وكي اغل ليلو
 املالغإو اهعاتجا لبق ةيراخلا ءازجالا ىلا دربلا لضي نا اما ولخي الف

 لوالا هجولا ىلع ناك ناف كلذك اهنروربص دعب وأ اك تابح
 غلبت مل اذا .امإو ادّرب لزن ينانلا هجولا ىلع ناك نإو اي لزن
 -نأف ةلبلق نؤكت وأ ةرينك نوكت نأ اما يبف ةدراملا ةقيطا | ىلا ةرخمالا
 لوالا اما دقعتت.ال دقو ارطام ايان دقعتت دق يبف ةريثك تناك
 دعاضت نع جايرلا بوبه عنم أذ اذا اهدحا ةسمخ بابسا دحال كاذف

 غامتجالا ىلا اهايا ةطغاض جايرلا نوكت نا اهيناثو. ةرخبالا كلت

 هاير كانه نوكت نا اهتلاثو . جيرلا مادق لابج فوقو ببنسب
 ضرعي نأ ابعبارو دع ةرخجالا دوعص عنمت ةمداصتتم ةلباقتم

 ازجالا رئاس هب قصدلي مث هعكرح ءىطبو هلفتل فوقو مدقملا مسج .
 ددملا ةريثكلا ٠ دقو ضرالا نم بيرقلا ءاوهلا درب, ةدشل اهساخو

 دك ضارب دادرعص لابن ضعب  دعصي راخملا دهاشن |

 نيذلاو ةماغلا كلت قوف اهيلا رظانلا نوكيو ةدهو ىلع ةعوضوم



 مى

 تمل ١ ءاجزأ 2 دح اك | ةاجرملا ةعاضبلا ةنمو اليلق ًاليلق

 لا لاق نب فوم ين يشري حا فلا لبالا ف
 باحعلا نال هنيب لاق امنأو داز اف نيف ىلا اقاضم الا دصي ال :نيب

 كاع 1 ١ لاق ةراكس دحاولاو عمجما هأنعمو طظفللا ع دحأو

 عبجي يل ءيش ىلا ءي مه فيلانلإو ( لاقتلا باحلا ءيخنيو )
 اعيدبع يل ماكو هلعجي مث ادحإو باح اهلعف بارعتلا عطق نيب

 رطملا قدولاو 5 هلعجت ىح يش قوف ايش كعبج كرلاو

 املا يناهنصالا ملم يب | نعو رطقلا دهاجت نعو سابع نبا هلاق

 0 لايك للخ عج هراعو هلتش نم الخ نم
 ليتحي ايا يجري هلوق لع ياا افخر هللخ نم ءىرقو

 00 يش دعب ًائيش هئشني هناحم هنا

 ةثدحع باعحلا سفن نوكي لوالا هجولا ىلعف ةدحإو ةلاح يف ال
 3 رف ثدحملا نوكي يناثلا لعو هز ازجأ نيب فلوي هناس هنأ مت

 ماسلا كلم ترايص اهرايتجاب يلا تافصلا كلج كامن هن قذ
 ذا اًقرفتم ع هذوجو ْغ ةلالد هد فلوي مث هلوق قو اباح

 ماكر هلعجي هناجس هنأ من .ريدوجوم نيب الا ميال فييلايلا

 ناجلا نتي با ور ل كلذو

 و هذهب ناك 0

 6 0 2 1 ديلا 0 باع
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 كحال ءادننا ثداوحا عيج ةبسنو ملاعلا ثودح ىلع لالدتسالاب
 003 ةاراص_ ىح ةصاخنإو ةماعلا نيب م00

 نورقلا يف كلذ دتشإو ةرفك اهتئارقب نولغتشملاو ةركنم ةفسلف
 ديدشنلإو مرمأ نيبسنحلا ةيلوت 0 5 0

 نأ لعي نم تونيب ىلع مىبلاو بتكلا كلت نا جلاب ميغ
 0 موقع نلسلا ليطعتل 3 َقِلْلد اكو انف اعيش هدنع

 ةفرعم يف نولغودلا ةرجلا بدتتاف هلع ناسنالل نك امف اطاعتسا
 أم لصنل ممسننا لوبصنو يلازغلا دماح يبا مليألا ديخ ةذلا

 1 نع ءاكحلا مالك نم لهي نأ حسي ال ام |وزيمو عفني ام رضي
 |وأطخو |ورثكأو ابتك كلذ يف اوعضوو درلا قحتسل ام |ودرسو

 عونلا اذه نأ !ولاقو ءاكحلا ىلع راكنالا يف لوفلا قلطا نم يأ
 ءانطف نم ريثك نيبو نيدحملا نعط نم هيلع رضا نيدلا رصن نم
 0 لا ل ةرييك ءايشا د يقاودلا:نيدلا لآلك نيرخادلا

 ىلع نغطلا نف هقيقحتو هيف نومدقتلا هدارأ ام ليصفعب يلازغلا
 ال اس عرارلا قيدلا رك ىرشلا ونمت 0ك اث ارق
 000 أ 0 دنع 0

 (ءأشي نم نع هفرصيو اني نم بص ا تاي رلاح

 قوملا :اجزالاو 10 كلبع ا
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 ىلع - ام صنت فاذحلا رم .ضرالا يف امةّيبسو راهزالا

 تاللتما اذا ىتح اهب عبلجي تاعدوتسم ىلا يرجن هعلتبتو ينجس

 قحالتلا مم عادلا ددلا لاتهحا نع تقاضو 007 3 0

 هلا ةعيبط ل ةنكمألا اهايم 00

 اهنخنأو رهخالاو عبانملا ت ا ةلئاسلا هايلل 0

 ةبوصخلا بوث 00 0 --- ولا دالبلاب

 ىلع ناسنالا ذوحتسا نا دعبو عاملا * 000

 مزاولو هتبغر بسح ىلع اهيف فرصتو هرسا يف اهلعجو ءايلأ كل

 نراسنالا تاعونصم ةلماح نفسلا ابعمو رحبا ىلا دوعت هلاعأ

 هلاعا تالوصحمو

 ببس نايب متد ل |و متدفاف محرش ٠ ريشلا لاقف

 زم هولا ميسا نال را هيل نودي اعقل فاعلا رو
 نسحأ ايف هئاور نيسحتو هئامغ ءاديأو هئاوه فيطلتو هئاذغ جارخأ

 لوقعلا ةفعض نم اًسانا ناريغ مارملا ةقيقح نع اًهشاك مالكلا اذه
 ءاكذلاو ةنطنلا 00 "مبكرا رك زبر 8
 ١ 0 أرقب ءايشالا قئاق> ىلع عالطالا لاك مل نإو
 فىلاخت 0 342 ارق ةخدرأ ةوهرت كيذا اظلكأ نما جراما

 نراهذالا ضعب ىلع كلذ اولخدإو ءارغلا ةعيرشلا صوصن
 نأ ةللا ءابلع جانحا ىتحت نارفلا يأ تاكحم يف نعطلاب |وقلستو
 اعمل ةيلعلا اقوا عينج 1 وكدا ةروصب |وربظ
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 راجنلا يف ةحايسلا ةفرعم ىلا ركفلا ةوقو لقعلا نم هللا هاطعأ اب
 عاقب نم اهف ام اريثك فشكتسإو ةيعارشلإو ةيراخبلا نفسلاب

 ظ 7 موي لك ينف هلع ام رثكا هلهج ام ن | آلا اهريغو ضرال
 هنيار يذلا نوكسلاو ءدهلا اذهو قلخلا نم ىصحب ال ام هفوج يف
 ةماسجلل سانلا نيعا نع ةروتسم بئاجع هنحت ذأ اًيرهاظ الا نكي م
 لعف ا نمزلا نم ةظحل هيلعرم الف هقاعا روغو هقابط
 يف رثأي ةراتف ةيضرالا ةركلا ىلع هريثأت اهنم ةيدتسم ةكرحو رهتسم
 ذخاي رمتسملا هبلقتيو ةنطابلا تاقبطلا يف ةراتو ةرهاظلا تاقبطلا
 نم روماك الا وه اف اهريغ ىلا ضرا نرمو ىرخأ .ىلا ةهج نم
 ءادتبا نم هياد اذهو اهريغل هيطعي هذه نم هذخاي اف قحلا لبق

 هل نوكس الو رارقتسا الو هل ءده الف هللا ءاش ام ىلا ملاغلا قلخ
 ىلع ًالاربثات جايرلا فصاوعل ربظي ال هظعلو راهنلاب الو ليللاب
 نم لصحي الل ةبسلاب اًئيش سيل يرهاظلا هجاومأ لوهو هحم
 امسلا نانع ىلا هحطس عافترا اهنع اشني هناف هماعب هممج ةكرح
 اهعفدي ث ءامسلا ىلا عفترت ةرخجا هنم للختش ضرالا موخت ىلا هطوقسو
 ربظتو ةبذع ريصتو حالمالا اهنم للحتن ةديعب تاهج ىلا جيرلا
 هللا ردق يبلا ةهجلا ىلاريسيف ابحت نوكت ةرانف ةديدج ةروصب

 الويس نوكت ةراتو اهله دعب هب بصختت اهيف هبابصنا
 انيطا اظن نروكت ةرااث جبار او, فلدلا اهيغاقيييبَيف ةفراج

 تاقبط نيبو زاجحتالا قاروا ىلع دهاشي يك ىدن نوكت ىرخأو
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 نا الما لاجلا اذه اًقفتسم لاق نا نشا مالك نم ناكف رارسالا
 هعنص لجأ نم نراحيس هيف هنع باغ ام ىلا لصيو هملع ديزي

 حرشت رخاوبلا رخإوم ىرجإو هعضو نقثاو هقلخ يش لك نسحأو

 مو امسلإو ضرالا هيلع تلمتشا ام لك هدابعل رخو الا نونم
 0 00 مابا ريدم

0 0 
 ظ رولا :ىناق ان راكفألا تِجتِيف ”

 هبوكر دنع رجم اذه لوه نم

 ليق دقق روشنلا ةبهالا هيلع تراد نم رظنتي الرودت نفسلا

 ىضقنت ىتح ةربملأ م اود هلا قلب دولوم هنم جراختإو دوقفم هلخاد

 هنالك غي غلب ىتح ةيانعلا امد هلااسن 0 هذه ةمالسلاب

 اونص الا وبلا رظنن الو اوهر الا رجلا اكرن ال ةياغ مركا

 اسس ويح

 ا ما ةرومثم_ ضر 0
 58 يل خرا ةياه اذخأ 4

 00 وبسم ويقسم



 1! هه

 لضنلا لها :رم .هنودعيو هنوزيمف هتاجوخو هنارقأ نيب الجم
 ٍفرششلا تاجرد يس مدقتي هلاغشاو هلاعا لا اهنع جرخب اذإو

 هترادأ نسحو هتماقتسإو هتقادص بسحب لدعلا لها نم دعيو
 تقولا كلذ نم ظعو هركشو زعشلا نيإ هاقلا اب يزيلكنالا جر رفق
 نيزاولاب هلوخد دعب هنأ هسفن ٌقِ رمضأ هن : ىجح قح هردقو هنأش

 ف ناو تاودإو بتك نم هل مزلي ١ لكب موقيو هدعاسي
 ىلع هناقوف نامنمالإ ناديم هي ربهظ ام لك ةأفاكم هفرط نم هل
 دالبلا هي هتءاقا ةدم هتبغر دككريو هتضرف متغي نإو نارقالا

 بادبسإو دالبلا كلت لاوح | عيج ىلع هعلطيو ةيوابوروالا

 هايشالا نم هأري امل ةمات ةفرعم ىلع كلذ نم نوكي ىتج اهلها ةورث
 وهيللا نكامإو تاقيربفلاو لماعملا هيرب نإو اهتئاقح ىلع فقيو
 كلاطاف هاأ ريضا اب ربخإو هتيغرو هليم دككيل تاناستلاو

 هيلع هدايثواةل وركش

 ةرشع ةعبانلا ةرماسملا

 ةبئاحمو رحب | يف

 ثيدحتاو ميدقلا رابخا القانتو ييدحلا نوت يف اذجا من !

 . نمهنعدوا ام بئارغ افصاونف راجلا ركذ ىلاجلا ةيبسانم ىرج ىتح
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 تذخإو يلق اهنلا تاماظنو بيتارت اب تدجوف كانه انتراح

 أهيف امل اهب نم ةرمز نم نوكأ نا تددو تقولا كلذ نم يلب
 ةينطابلا ىوقلا ةيمنت يثو ةيبرتلا نسح كب ةبوغرملا رومالا نم
 ام ةياعر عم قالخالا بيذهتو لقعلاو زوصقلإو ةظفاحأ ةيوقثو
 تاهاعلاو ضارمالا بابسا نع نوصلا نم ةعصنا ظفحل مزلي

 - .ريدبعتم نولازي ال كلذل نيفظوم. ءاكخ ةظحالاب

 ففنأ حورتو مهعنن لحمو موت ادم عضاومو متلي نكامإو
 لاف نم هيلع تلّمشأ امرظنلاب مهتارف ارق ةيوقثو مطاشن ديره

 نف هب تصخخل ام ىلأ تالا اطالع ني ددرتلاو راهزالاو هايللاو

 0 3 نا كي ارو نيبدّرملإو نيبلعملا لضافا

 ىلا ةلوكومف ةيرورضلا رومالا امإو معلا ريغ 0 0
 اذأ ناسنالا نأ تعدو اعاقؤأ ْق اهئاداب ةمزلم ةصوصخت مدخ

 هدادعتسا ةجرد بندح ىلع اهريغل لقت | ةسرذم يف هيلع ضرف ام مت

 تو 20 ار 6 ةماعلا تان اكتمال 2 5 أمو

 0 رع موب
 ةقادصلاو ةرادالا نسح نرد هتمدخ يف هيديب“أام بسحتو ةلملأ

 ريك ناسنالا ناك ىتم ه هتركذ اه ىلع ءانبف اهلضافأ نمك جردني

 مرج عيمج 4. سفن ىلع م 1 ةدنمح ا قالخالاب وتم دابتجالا

 ابوح نوحي ةسزلملاب وهز و مايالا 2 : ةئورهدلا تاهاع ن نكد

5 



 تل

 انل مصفت نأ كلنم دوصنملا امنأ مانخما نسج هوجرنو. ماهلا ل هللا

 عئانصلا نم م كلسفنل هترتخا اع

 ينقفاوي ام ةقرعم ينانجي مي مو يناكم يف نكي م [ جان ١ لاتف

 اهنم بيسابملا عا ىتج اهسرامإ مو ةفلتخيو ةريثك اهناف عئانصلا ن

 بميتكي ةعنص نم نإسنالا دجال < فأي ديد ير
 دقو عامالف رابعا. سيملبلا ظنحو راقولاو فرشلا عم اهنم

 يدبنع عقاو ءازوتخا الجَع اكل م م هلأ 00 نيييعتت تضوف

 ةرثيكو  نيانلا. لاوجا ةسرام نم اكيف ا اب بإوصلا عقوم

 اه آلم نوكأ نا الل لعاب عننيو ديني اه لعلاو براجت ١
 ناف "يف هاهتنظ ام قتجال يدهج ةياغ لذبا 0 هبب يلبارم ئ

 اموصخ هيف بغار هب ضار اناف ةيريملا سرادملاب يلاؤدأ اهتبأر

 دجا ل يناف اهب لوخدلا هل قبس نم لاوحا نو ينفنب هتتيأر ال
 نأ نظاوب هريغ ايف نكي مل ةيهافرو ةورث ف وهو الأ مينم !دحا

 مهم ةلجج رصم يف اهب نحت يتلا ةراححاب ناف كلذ معي يدلإو
 بِصادإلا غلب 59 مهفو قنا تايترع اهلفا ةنلاخم تاجرد مل

 لهالا:ىلع اهنم قفني ةميسج تابترم هلو ةيلاعلا بترلاو. ةعيفرلا

 تاقدصلا نع ًالضن ه0 | ىلع قدصتيو براقالاو

 ردكم ةراجبا لها عيب تيارو نيكاسملاو * ءارقنلل ةطوبرملا

 بيلو ةيريخت ا: ميعاسمو ممركو مورا مثرطاوخ 0 حما
 1 نبأ مهف
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 داز اذا و ناك نا ها

 صقتو نيقحنسمارمأ رقبغت ليطابالاو روزلا لدا 5 ليخدلا

 مدعل ليخدلا نال نيفدلا ءادلا ررضك مه رضامبرو مددع

 اهلمعتسيز اهعوضوم نع اهجرخي دق ماكحالا يف ةقيقحلا ىلع هفوقو
 رست .ةيلملا ةوقلا يف ةيلصالا معوق نا بيسو ايفشإوت رغد
 د يد اعركتو ناضلاو تلقا ىذا ف 1 07 ةلملا اهنلخ
 نود ةفئاطب ًاصاخ را 0 ةلذملا بوث ل

 هكرت 1 ندع 0 6

 0 كرتنو صرعن مالكلا اذه _:رعف ( هينعي ال ام

 ماياعرو مهسفنأ رما نع نولوئسملا مءاف هالو مهلعو هقلخ يف هفرص

 نومزلملا مف مثاياعر لاحو مهسفنأ لاح حالصأ ميلع بجاو لوأو

 تلا لازم رسل ىلع روبل ليسا
 ميقتسي ىتح أهدو دحام ةبسنلا هزه تاق اوكي فل قرطلا

 ررضلارثكا نال هعضوم يف نال نيرو تارا
 الأ هرمأ ةبقاع دوعت ال ملهاستو ةلملأ 2 يذلا

 ا : رحت اه رت موو | نوكيف مهلع

 ماد 1 هقوقح ما اوعارو ةيعرلا لاا م 5
 الفا دوعسلاي ترادو موالمأو مكلاع مب مه تقرشإو رورسلا ض
 ةللكفا نإوالا لادنعا ددجت ةنمو نامزلا هب قرشا ام ىرت دقو
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 رماقأ دقو تاوذلاو بيترآلاو تافصلاو لاوحالا نم هأرت 6

 0000 دا 1 سلك دار الو هيكحل بقعم الو دارا ايف قلخما' هلل
 ةمكح ىلا !:لوقع لصت ل ناف هربد ام ىلع ضارتعا الو هردق امف
 ىلا معلا ضيوفتو ملستلا انيلع بجإولاف انس وح هيلع تعقو ام

 ريضو ميض ةقيقحلا يف وهو ريخلا هيف نظي «يش برف ميكحلا ميلعلا
 كفل

 | د تفاشاا جملا ردا يفأ يردن امو
 اذه وه يقيقحما ماظنل ا لع ءيش زعأو 'ينب أي معاو

 ينفاسنالا عونلا ىلع 5 نورقلا رورمو ماظنلا

 هدارا ام وه ماظنلا اذه نا لع للجد هيكرت 2 مدع عم

 زال روكي كلذك نذعملا هانضلا قي اكو هلال لج قحلا

 لق ةيرللاب ةايخعإو رشلابريختإو :لطابلاب .قححإو لهجماب اقونح
 1 ال ذا يرؤورض مزالنلا اذهو هذضب نرتم وهوالا ايش دن
 نأ لوقت نا انلو لطابلاو قحلا كلذكف اهدادضاب الا ءايشالا
 ا لا رب ف ١ كافل يدك (تتسلا
 دلي لأب ةبسلا هزه تريغت 0 ةلداعت اهنيب نا ينعا
 يداملا مجلا اياك ةللل ما فسفو 3 لطب صقل ا

 دجوت 0 ا ل ني ةيسينلا | ريغت

 اهيلع هللا هرطف يتلا : د ووطا هص|وخ هيف
 ابرو هصاوخ تلدبتو هتافص تريغت دحلا اذه نرع جرخ ىتمو
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 لهاب قيلت ال ةيرزم عاسم مضعبلو ءانعلا ةذباكم ىلا اهبخاصل

 اهزاخأ نأ ضو ةرجعال | تبوببلآ ف تاتخا ةءارغك ةييفاعلاو ولا

 رباقللا لع ءايوقالا ءاعصالا نغفي. ةارقكو ماما ةييخرح .دقف غذا
 ضعب اوظفح نيذلا ةلهجلا ةزههلا اةفعضلاب الآ قيلت ال اهعوك "عم

 قيرظلا اذه نمالآ .سانلا عفني اه ىلع ةردق مل نكت لف ةارقلا

 ابيبط وحتن نامزلا م+ مدقث نمم يبورلا نب يلع لاق اك

 ةبطب بيبطلا اذ ىعإو قفا

 ءايصبلا» ءانيضلا : يلكاو

 هئاسنع نم تدجو تراظن اذآف

 ذك ةيساولل لع ان

 تايتوه الو هيل اعبتز 'ةي 00 باطني ىرإو

 ةطودم فئاظولا كلت حي ناف مذي ام ايف سيلو ةيفأو ةيفاك

 حالصأ ةتقيظو نم مهنف مقوقح ظفحو مةتناعإو يلاهالا ةمدخب

 مقنايضو مهتحص ىلع ظفاحم وه نم مزمو :يضارالا يرو ةعارزلا

 تاذ حالصأو منيب حو مهواعد عامل يكد

 فئاظولا مده كلا نم لكلو اهنأي رال.قوفحا.ل

 م ايرهش وأ يونس ميلا ىدؤت مأجرد بسح 2 0

 رما يف فرصحلا لظ يف معيمجو رابع ةشيغم ىلع نناءيق كلذب
 ةعامجا هذه .عئانص دعا ل ةعانص رادخا ثنك نآف عيمجما

 0 تضنقأ ةيطالا كلا نأ لع يذلو اي هدلاو 3 لاقف



 اردو

 ةيلصخ كارينا: فل يلع ترن نوعا تدعات كنا نبال ةنال
 الفات وزكق:كنابط هنم زقن ام اهمو هتبغرف “كيلق بذخج اذ اهم

 دلولا:تفبل اق“. ةلزتس يف نيك ام انل ربظإو كركفب خسام انع كت

 0 هيفخم ناك امب حرضي نا ذارإو هيباؤحت
 ينم الو كلعتيْزظ نه لانا دجا 1 ثلقع ذم يفا لاقف

 سل نأ نقوم فرحا عيم نع ايهال كتةلخ زيغ ىلع نوكأ نا
 تو اا كلذ يلع تيب فزشلا .:ره ادنفرحل ام ةفرخل
 دئادش وكمت تاقزالا .ضعب يف قلذأو ىف ةزبش الوأ ةيح هيف
 كللايسل 4# بلصحت اع زبتلاو ةشيعملا ىيض نم ؟روضتم مايالا
 فرخ لإإو كوم هيلا امن ىلا ريل ان عيا تيتعشتساق مازأ.ا ىنب
 أه عيمج كنلكتذ: تفلخ اك فلدلح امرؤ تيك ام ءلهاركا

 نوكي انو :نينانادكألا «ثاهج يف ركفتا نكت تذياق.كلكت

 ةراجنلالو :ةرامالا نيب ةزئاد اهتدجوف بابسالا نسخأ ةشيعملا نسخ
 ةزيسع ةداعاسملا نود هو 0 امو ةعانصلاو ةعارزلاو

 باق طعإو اًهبياطمو فرحلا نسا رظنا ثتنقطف .ليضحتا
 الهم !نلهاك ثيراودفت الو ا : اييقاتمو أقلها

 نيدلا ةظنح اهلهإو لوقعلا ةيبرت قيس لوشرلا قع ةبايناا اهنأف
 ةلاحلا كلت ىلع مثار نم رثك إو نيقيلاو نافرعلا نداعمو
 قحا زفت ىح ةلالضلا-ىترظ ىلا ةيالطا .ليبس .نع :قيلذاع

 اهعقدإو ةاوثلا نع تفرح ا دعب أ انتفرح تزاص:كلذبو لطابلاب



 ارت

 هلاعا ايقارمو هلاوحا اظحالم نوكآل سرادلل اندع اذا هلخدإو

 ام يردا تسلف ةعنصلا امإو هما رطاخو يرطاخ كلذب احيرم
 همهسج ةفاحن ىلع هب قيلي

 ىلع علطا هناف مالغلا لسن نا بوصالا يزيلكلالا لاقف
 لامو عئانضلا صعب لع هنانيشسا عقو هلملف ”ايشالا نم دتك
 . مسن هاي أو اين نمفعملا ايلهأ نم نكي نا يشع 01
 هنبا رضحإو كلذ زعشلا نويسإف سلا نك اب كرابخا نم

 و ا اننا ءرمأ ف اتم اذ

 رع فاشكتسإو هرما

 يلا د علا فاشل 2 دف ياي كل لاقو
 له, ةيدلاو اهنم ةيلملا نمانلا تفتاوط حئانض لع تيلطاو
 اهادحال ايف كراكفا لبجتو عئانصلا ضعب ىلا ليلا كسفن يف دبت

 ام لك ىلع كدعاسو بغرب هيف ام ىلا _كريش لاف مئاكلا ن
 كبلق هيلآ لام

 ىرا الو ءاضرت 100 | عوط ينآ دلولا لاق
 يفشل جالص هيف أمي ىردأ تن :أ يبس ةثادحلو هأرت ام فالخ

 ةعنص ىلع اهقفتأ ناف 'يلأ هعفن 0 كتتفشو ينم
0 

 وول يسم ا | يزياكلالا لاقف

 كيلق هيلا ليم اب انربخت نا اندارم نكك كلضفو كدا
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 نم نامرح ا مهيوتل مةذتاسا نممهلا
 م 1 وازيملا ةجرد

 بابحالا نم نيئلهملا ةيور نم 37 براقالاو لهالا نع

 هبحو هليم ديزيو لفطلا مدتربف لزانملا ىلع نوددرتي نيذلا

 مهلا ىقلي ايف تالداججمو تارواحم مهب يرجتو هل ريخ هيف ال
 'رموي لك اذكهو ىرخأ هريغ عمو ةرات مدحا عم قحنأ نوكيف
 تابجوم يف نوسفانتيو داهتجالاو طاشنلا بابسأ مثدنع ىوقتف
 مهرتعي الو للم مهخنب ال نوننلا عونت ببسبو ذاق مدا

 ١١ نم لفطلا ذذلي دق لب لسك الوروتف لوعلا ةرثك نم
 «. هإوق ونتف ةيلقعلا لاعالا ىلا ةينامسلا لاعالا نم لاقتالا

 نوكلو اهداتعيف هتذتاسل قالخا هتركف يف ميرتو يناحورلإو ةيندبلا
 و لخي ام منم عقي ال نيبرملا نما نه نيك 0

 بيرق نمز يف لفطلا بستكيف اردن ناك ضرف نإو ميلعتلا
 ةئيللا ط عيمجما يواستلو لاجرلا قالخإو قالخالا نسامح

 مضعب فطعيو ةوخالا منيب دكأش ملعتل او ملعتلا قرطو ةرهاظلا

 لذاي جيردنلابو ةوبالأو ةهومالا ة ةفأ ار هب ف ةروسي اب ضعي لع

 هباداب ربتنلا دلو عفتريو هلها ةمظعب هبظاعن ا مظعلا دلو

 .اذاف هعبت ل ن أو اذه نم نسا اه رط ىرت ليف ةلخفو

 ل جم اهدلوب نيدلإولا ةقفش نا خلا لاقف

 ا دالب يف معتلل هئاقب نا لعا تنك نإو اهدلبريغب

 هللا ريفتسا| نكلو زيزعنلاو مركفلا ةياغ ىللا هلل قفو نا هب لوي
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 هلايهأ ىل ١ يدوت لهالا ةتفش ناف هلهأ لن وهو كلذ هلا دجوي

 داسق يف يبي ةقشلا| هذه تناك ارق هيمو هتاوفه نع لقلغتلاو
 ضرف ولو ةيبرتلاب اهنع هدرجت نا هلها تديصق يلا, هلاصخ
 ةيلزلا ميرومأب ملاختناف هله لزنم يس بدوم هل صصصخو
 نوبي ةجالاب لهل عقدتو ايم لك هذيلا عأ قلم ةيردؤنلاو
 هبم اهولبقي للعتو لفطلا اهب جا ةبح يإو.دوصيملا لوصح
 لفطلاو يدلل نع تذرلا عقاب هريس زو رإ يد تناك ءاوس

 تاالعاعلا ناش يف ةهادبلاب مولعملا نم نمو هعفن هيف أي لاغنيثالا نع

 ةدايزل تاهمالا نرا ىتح مدالوا بويع مهلع ىنخي ”ابالا نا
 اع ةدايز نويلعي نهدالوا نا َنيري دف نهدالوا ىلع نهتنفش
 دالوا بويع رم ملعت ام مهداس ىلع ينخي مدخلا كللذكو مزي
 بعللا رك تايينالا مدعو تدل ةلقو ةنايخلاك مدي

 ٠ نم نولخب ال ةورثلا يف معاجرد فالدخا ىلع توببلا تاو
 متيرذ ىلا ميعابط 00000 ملزانم لع نييلمملاو نيتفانملا ددرت

 يف لفاتلا يتب اذاف مم يرزي اب مع ايي حا

 الف مآسي ائرف هموي لوط كولا .اديقمب همإو هيبإ نيب لزنملا

 دفلاتملوب ديالا لب 0 م 6 بديلا 8 2

 200 0 ا د 3 0
 ىتنلي ام ظنح 2 ممل نم ةريغلا ميمف بدتو.ضراوجلا هذه

 آ 1
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 ةردنول سرادم ىدحاي هواقبا رخالاو ةيربلا سرادملا ىد>اب

 نم ترب ةدحإو امم ترتخا نراف اندالوأ ىبرت ا اهيف ىبرقيل
 كيفنل 0 هتيقبأ::نأ كلنال هنتيبرت بجو

 توملإو لجالا اهل انوا دل دارا اذإو هتيبرت متل ىتح ءاقتبلا

 نيب درك وخف امال نوكي فيكف كلذ لبق
 كبح ناك ليو لاما اذه نع ًالوثسم نوكت الفا هاجلإو ملعلا

 هبتلس ند ل اعلا. قش ةأو ل اوحالا ا

 را ىرال ءايدتيبرت ونك و ه له يردت الف نيبدوملا دحال

 .ءيبس هنكل اًذاع ناك. ابرف نطابلا ىلع آلياد نوكي ال رهاظلاب

 ىلعو هعفن نم رثكا هررض نوكيف كدلو ىلا هعبط يرسيف قلخلا ْ
 ىلع اققنم ةميقتسم ةقيرط نوكلسي ال ابلاغ نوبدّوملاف لاح يل

 ظ ةذربخ ةجاج انس لو متين بسحب ةفلظع مفرط لب اهتبيتث ةينك
 راختاالل وأ معفن وأ ةذمالنلا عفن دصنل ناك نا اهنالتخا بابسا

 ةيربلا سزادملا فالخخم ةرجالا ةدايز لجال دابتجالا نابظال وأ

 . ارنصن 0 تعرب عن امبج ةوهشل ةعبات نكت مل اهناف

 . ةندمنللا للملا عيمج دنع ةيراجم ٠ ىف اننئيرط ناف اهعابتا موزلو

 بجي يذلا طبرلإو طبضلا لوصا اهنف ءالتعلا عيج اهكلسو
 ا هتيبش 'ادتبا نهوب كسفل إو هلظحالم لقاع لك ىلع

 الو منيب لاعالا ناديم يف لخدي ىنح هتريشع ءانبا نيب هيلع
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 لك' نم ءالتعلاو ءافعلا قفتأ دقو هيبن ةنسو. هللا تناك ف اهيف

 ام بسح ىلعو هلو هيلع ردقب هتمثو ناسنأ لك ردق نا ىلع ةلم
 هنيد معو هدعأوقو ههوق 0 نان الإ معول رضي اذاىف هةشتكأ

 هناهرب ةيوقثو هروما ةرادأ يف ةريصب ىلع نوكي ىتح هدلب بهذمو
 ولف هيلإو بديت الار ىرعأ للح ةنيتلا كلا هكا عكر
 هيف هلهأ ةبغر دادزتل هتامولعم ىلأ متامولعم فيضيف تاردالا

 اطاوحاو هريغ دالب خيرات كلذ ىلا مو هدالب خيرات كلذ عم معو

 اهضعبو لللا نيب ةفلّوللا طباورلا نم ةريصب ىلع نوكي كلذب ذا

 ع كلذ ىلا مضو موي قافولاو عاننلا بجوت يلا باسالاو
 رجو كلفلاو ةسدنطاو تاداحاو تاناويحلاو تاتابنلاو ايفارغحلا

 ةيدبالا سيماونلا ىلع فقيو هتامولعم ةرئاد عسنتف اذكهو لاقثالا

 ىلعتو هتريصب عسنتف اهيف ريث أنا ةينيكو تادوجوملا نيس 2
 ضارغالا باسا ىلع فقو بطلا لعن ن 'اف هترهش ةيربلا نيب

 اهطابتراو ةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعالا فئاظوو اهجالع 2
 هبر ناش نعيف الر وصملا يرابلا ةردق فرعو ةنطابلا ىوقلاب
 يغبني ام نف لك نم فرعي ن | ينكي لب رج نا مزلي الو هقلاخو

 اهنم لهج يلع نوكي ال ىتح قلخلا نم ةنظف يذ لك ىلع هتفرعم
 هردق ولعيو اهلها سلاجم نم نيلبع لك يف هردق كلذيدادزيف
 تاصاخنإو تاجاحلا باكا 5 هيلا كيتو يالا ناو

 نيرما الآ كدلول يرأ الو باوصلا يأرلا ىلا مهدي هنأ مولعل
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 الو مسبح نم "يلع هب نمام ىلع هركشإو هدمحإو هاضق امذ ةليحالو
 00 سانلا نا مكبانج ىلع ىنخي
 ايف هردق 0 مهيعأ نم طقسيف مكابش يف ناسنالا عقي اهرف

 هلبق هدادجا هيلع ناك اعو 00 يدلو 00 ناف مهيب

 1 00 لخت اهبرت اغو يررتأ اوفا "ىلع اوقلدخأ

0 
 سانلا نم ةفئاطب اًصاخ لضفلا سيل يزيلكتالا هل

 موقت ةغفد لضفلا لب ةفرح نود ةفرح لهاب الو ةفئاط نود
 ءاهنتلا يف نوكت ايف بدالإو )علا نم زوحي ام ردق ىلع ناسنالاب

 عياضبلا لهأو راجتلا يف نوكت اكو ءاكحلإو نيسدنهلا يف نوكت ٠
 ناسنالا سيلف عيانصلا لهإو نيحالفلا نم قلخلا داحأ يف نوكت

 عوطقم ءرمأ نم مف هبدأ نسحو هلتع لاكي لب هبسحو هلصاب

 بسن يذ نم و بتلاو بسال لع | هيدأب لصو بسلا
 لازا ريقح نم مو لذلاو ناوملا كرد ىلا هلهج هب ىوه لصأو
 ماهوال تفتلي ن ا هليخإو دله ةساكد هلك ١

 زو (إوضو اسح هلقغ آر ام ىلع ةرتؤيو ملبطانإو ساثلا
 له ماريصبلاو ىمالا يوتسي كر 0 ريصبلا يدنتي

 اذ ناك اذا ن :ناسنالا يرتعي صقن كام رتل تاماظلا يومسل

 ناسنالا دلقتي نا لصالا فرشب لخي الف اهب فرعي ةعنص هلو ملع

 5 اهونو مولعلا هذه لب ةسدنطأو أ لا | لعو يا هو
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 ايبحاضو ايذلا مم الا قئانلا اف

 اوللقتا 1 0 تبلقنا الكف ٠

 فئاظو و عئانص الا ركذ ام ءارو نوكي ال هنا يشلا هل لافق
 3 2 انتفئاط الو انتفرخح نم :|وسيلا موف
 را نظل له ةيويذلا عئانصلا نم كللغزاغو ةيعقلاو
 5 تاو يللا ةيرلع نع يضر تالا انهض 1
 ةعتمأ يف تدجو مث ةفيرش اننلئاع نأ يدج نع يبأ نم تعمم
 نم ادحا اهف ا دعب هللا همحر يدلأو

 اه لب هنطو نم جرخ وا فرحا نم ةفرحب فرتحا يدادجأ
 هللا هقاس ابب عنقو هفلس ةقيرط عبتأ مم غبن نم لك نأ تدجوف
 رك هيلا ِق 0و اريثكوا ناك اليلق قزرلا نرم هيلا

 ةلمج نم اهيف تيأر ما هدهز ىلع لدت ايزمو بقانم مهم
 ا لا حالا رقيق نم اهداكجل نقع كل ١
 معبت هوهتكرت نأو مقبسو رف هومتبلط نا كح لظ لئثم ايندلا

 ليقاك
 كعم ينمي يذلا لظلا لثم .* هبلطت يذلا .قزرلا لثم
 كلف ل يطرح 5 الع كنا

 هلك رشلاو ١ ايندلا يف دهزلا ه>اتفمو دحإو تبق هلك ربا

 ايندلا بح هحاتفمو دحإو تيب يف

 , :رطولا ةقرافموأةبرغلاب منود نم نمحرلا يلع ىضق دقو
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 .الوتتلا نس لبا لمعلا و درك داس
 ةيبرعلا ةغللا نقتي نرا بحا ذيشلا لاقف عئانصلا نم هيلعت ىلع
 مارملا كلذ نم علبو مما 0 اذاف ةيبدالا بتكلا ةءارق متو

 ” 7 ]دم هكايانشا اننا هب كيو هلاع نتج انف تركفت
 ىهو اهس ةينيدلا لاعالا نع لغعشي الو ةيلعلا فئاظولا نع
 اتناك نيتغللا ناقثا هل مت اذاف كسنل ملعت يف ذخآ مكترضح ةنوعم

 0 در 0 ا كا كب ايجار

 هيبأو هدج ةفرح
 اماما ريصي نا اما كدلو نأ لوقت كناك يزيلكنالا هل لاف

 ىلعو عضاوملا ضعب يف ضاق بئئان وا اناجرتوا عماج يف اًبيطخ وأ

 - ا يقال تقلا

 ىأ هتفيظو هادا يف ريصقتلا ىلا هنوبسنيف هريغ رسأ يف رهتسي هنوك
 1-5 9 دوصقملا ”اداب هتفرعم مدع وأ اط مزلي اب لهجتا

 لعالاو دلإو فيرشلا اهنم تاجرد فئاظولا نأ مترضحل
 ال رام 5 اسيكر كالو هبأ نوكي ام نيب ريع نالآ كلنإو:لفلاو
 ا مدلل نيدلاولا ةبحم نكلو اريسأو ةريقلا اكياع هلم ام
 رظنلا ققدتوركفلا لجت ليجت نأ كيلع بجي مفرش ةدايز هيف امف الآ

 لاثثالا يف لبق دقق هفرش اهب ديزي يلا ةعنصلا فرعت ىبح
 بذعا مثدنعوهو سشلل عاعشلا نم مزلا لاما بحاصل سانلا

 درولا نم ىكذإو دهشلا نم ىلحاو كمسلا نم عفرإو ءامل
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 اذهل ةيافك هيف تانكي كيتا | يبكل يضرغ نا كأم آو

 ليلق كليلع يضبب الف كلل هتعنر ام ىلع ترسو هتعبتا ناف"ضرغلا
 0 0 كابا 6

 داي ْ 1 هب 950 0 085 هتيحو م
 !.هعي) اراكق نلارلا ودع دلولا 13 نع بانكلا قالك

 الاب نأ يلا لؤطتوو كفاس' قي اراظون لوا كبر نعال د
 جوسفلل ابضعب اماسقا مويلا |ومسق دقو لوصولا ا كلت نم

 ةنداعلا قايلإو اضتمل اههسبو «.لكألا اهضنتيو بكرلل رظ ف
 هيلع رهذا رثل قيبت"ف يزياكتالا ةبحات دابسبالو ةركاذللو
 مالكب الا هبطاخي ال ناكو ةرورضلا دنع آلا هقرافي ال ناك
 لكب اينأ هيضارم ىلع اًظفاحم هرئامض هنم حرشنتو ةرظاخ هب بطي
 ةفلالا هنيبو ع 00 كلذبو هيف بغريو هبحي ام

 مئانمل اركذ ىرج ذا "ب فئاوط لاوحالو ناثدات
 رم هاش امو فلخلاو اهي كلا تو افت ردقو فرحنإو

 ظ ناسحالاو ماكحالا نم اهبايرال متو نانثالا
 -كلاخ نيراكو ماقال نيش تشو ف :مجلكألا اهيل لاظو

 غلب دق تزال كدلو نأ ريشا ةرضحاي لاق نأ يزيلكتالل اعاد

 لعت ىلا جانجي وهو اًعاض اًقرط ةيبرعلا مولعلا نم لصحو هدا



 ارخقرا

 :هبحاص ىلع ةيزيلكلالا ةغللا يف هدلوو وه ذخاي هبتكيف علاطي نا

 ٍركتلا ىلع ريسي نامز يف اردق لعتلا يف اهداهتجا ببسو اسورد
 ا

 هعجت# و هتبفيك ىلا هدشريو معتلا هل نسحي يزيلكنالا ذخأو
 "00 د٠ اريبإ تاعللا ف مذقلا تابجوم نم ناب هلوقي هيلع

 تبث نيذه نيب موي لك تعمج ناف ةبطاخنإو ةسراملاب قيبطنلاو
 نمزلا نم ليلق يفو هب قطنلا تدنعإو هتظظفح ام لك كنهذب

 ا داب كلا يف ةعلاظللا بيترت اهنمو ريثكلا ةفرعم ىلا لصت
 0 اشعال ١ بتكلاب ًالوا

 نا مييرضح ىلع ىنخيال اك لعتلا ةيفيكو" . اذكهو اهقوف
 5 مل هطانلا نطلا ةنك لع تنفيد سربلا هلاطمالل

 لوصحم هدنع نوكي ىتح كلذ ىلعر مسيو هنهذ يف تبني نأ ىلا
 رظني مث اهتلثمإو ل

 ىلع لاثم لك قبطيو ةلثما هسفن نم لثعو ةدعاق لك لال
 كللذ تبني نا ديال لب ظفلتلا درجم كلذ يف ىنكي الو هتدعاف

 ١١| اوح عطب هلصتا دلع لهب ريتادس اج
 0 الا دعك ديو لا غيصاا : ذا مث دارأ

 يل ىلوالاو ةرئانملا ث اعلا فالخي ثابنلا ديزم. نم اهيف ال

 00 ا :

 ةغلل اب )كيلو قطنلا نسحي نا ىلا ةبوعص وأ ديفعت هيف ام بدني



 رخقلا

 نم لك ناك هتياعر قحو هبحاص مظعنلو هوباجاف هترهق يف. لكأي

 يحارفملاب قرط شلل ل اورو سارت دا 2١

 ةرشع ةسداسلا ةرماسملا

 ميلعتلاو ملععلا

 ةروصلا يف ناك نإو نيتغل فرع نم ناب خيل ةرضح ملعلو
 هيلع هللا للص يجمل 200

 انو مثركم نم نمأ رول راما
 لفقر لا كارقاسد ارا ةلجرا نأ نم تلا

 هل لاق هرصق ىلعاب هديع نحت الخ اهكلم هربخن عليم وانأج 20

 . ةرطلاب 0 ةغلب سولجلاب هرماي بث كلما

 عيطم عماس ينأ كلل | لعيل لاقو يزاج | ماقف زابحتا ةغلب وه اك
 )عليه اذهأ لاي ةساعلللا لافضل لق ربكم يون قافترطو
 كرم ديزي ويح رفظ نم كلل .لاقق.هلغف اما هبغل يف بولا نأ

 - دعب موي لك ناك اذهلف اهلها نال لع نا همزل دلب يأ لد
1 
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 كفيك زاظناذ انت 0غ ةحالألا /غ راض ىَح اهتنالسو اهفابغا
 ةاكلاخ م زنق درا هلل هناك 355 ةوكب اشلالا كلا

 َنْئَسلا ناش يف هأرت ام ىلا لَضَو ىتح ةركف ىلا ةركف نمو ةلاح

 نودنلا عينج مدقت ن | ىلع ايفاك الواد 00 ةحالاا معو
 از خالك ك لد ي للا نا طفلا اذه ىلع راج عئانصلاو

 دقو ةيضختلا ةياقولاو ا ب هليمو هتاجايتحاو ناسنالا

 كيبملا اذه رم هوغو ىدملا اذه يق لينلاو لاقلا امذيب ّدَنم

 رطنلاب ةنجملا كاما ا بتي نأ حملا بخلاف

 1 ذو اقل لس ايف زك

 ها اكمل 86 اه يب يركن الا 0

 0000 ع اذوصتن 00 لك

 كلئتشا ان لك يلع هفقْوُي إو قفارم ققوأ ريس ةرضحل 'ن نوكي

 ول قال هللح تلاكان ىلا ١ ا مولا

 منعش ةدْواَش الو ةذاش انه كزتي و ةدنحأو ةَدَحاو ةنيفسلا تالآ

 اكينماب ةدحاو كك دئاؤف 2 شح ةمؤقم ىلا تكلا رخو خرم

 انفو 0 امو ةنيفسلا ماسقا هل نئبو

 ًالمغ رذي , 4:تكللذ وو زكآلل امو نيطملال امو اب نييروكسلا

 ةغص ىلع عشلا نكشف ةتعفنم هربَخَو 3 ةعلظا الا بكرملا يف
 تي ام: ىتدإو هثزق لكدو نذاتسا غرنبكلا ناكوبقلا لع قثاو

 نأ كحاف كآلا ثقو نات دق ثاكو ةنقؤللا ةذابعلا نم هيلع
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 ليحت ةرطسم اهيلعو ةيواستم ماسقأ 1 ةيسقم ةرئادب اهضاوعتسإو
 8-0 و ةرئارلا تقلع اطاعتسا ديرأ ىتف ريغص بقث اهب ةداضع

 ىلا ةرطسملا كرحت مث سمنلا يوتسم يف اهيوتسم لعجو
 0 0 ةجحردلا طيخلا لع رطن كلا ريا لا
 نآلا ةلمعتسملا ةلالآ ىلإ اولصوت ةلآلا هذهيرو بولطللا عانترالا
 دعاوق نم ديفتسا ام لاخداب نيحالاا دنع ناتكالاب ةفورعملا

 امورش عير ةيقوتسم تراصف اهيكرت هيب تانيا نا
 دق ناسنالا نأ مترضحل ربظي رم ام ىلع كانبف طبضلإو ةلوهسلا
 ناف جردنلاب راجلا يف نفسلا ريس طبضو ةحالملا لع ب كا

 راف دعت رايتلا ١ يف جيرلا اهاقلا ةرجش هلك كلذ يف لصالا

 اهلمعتسإو هدلقف ريغ هآرف يف 15 اهليعتساف تاقولخلا دحا اهيلا

 تارورضلاو لاوحالا بسح ىلع اذكهو ىلوالا نه نسحا ةينيكب

 ىتح اهم نسحا ىلا ةلاح نم لقتنت تلاز امو ةيرشبلا
 ىلا تلصوف ىتلخلا اهب ىننعأو اهتيملا ةرث انادي تالا
 هذه نم ةروص لك نا كش الو نالآ ابيلع اهارن يلا ةلاحا

 -راخات اريغت 0 تريظأو ةدم زاكفالا راين فالق رورقلا

 ابيع ةيناثلا يف ]وأر اذاف اهعقوم تعقوو ىلوالا نم نسحأ ةروص

 نم عيدحل ىتخ ةيلع تاعارتخاز هيلع عارم هتلارا هق اودي

 اهتناتمو اهلكشو نفسلا مسرب قلعتم وه ام اهنم ىتش مولع كلذ

 ريرختب .قلعتم وه ام اهنمو اهتعرسو اهريسب قلعتم وه أم أهنمو
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 ةرعاد قوق دصارلا ناك قم قفالا 0

 دق ىفالا قوذ بطقلا عفترأ لامغلا ىل | هجتأ قمو 00

 وه ةطفقت يأ: ضرعف هيلع ءانبو ءاوتسالا ةرئاذ نع دصارلا دعب

 نفل اسأل نووءبات اذه انتقو لهاو قفالا قوف بطقلا عافترا

 ل لع البلد رهضألا بدلا نم لوألا ةيبلا 'نوذكمو
 هلا ل يديعلا نها تناك ا رك هي نوذتييف

 عاقبلا رم رينك قو ةرهاظ ريغ بامسلا يف ةبيغمو ةسومطم

 اا000 1 كانا ليفلا بعضيف تاغ ريغ رخا نكي
 |0001 08 ٠ ركابها سهلا دصرا نم ضرما

 ثقو بطقلا نع اهدعب ةفرعم لاحا ضتقا اذلو هضعب وأ مويلا

 هررح ةنسلا تاقوأ وأ عيج ةبارعبلا اذه رتغت كيس: )نول

 ٠0| نوال الر طم لوا ىف غلا لق
 نيتيدوع نيترطسم ن + ةبكرم هلآ اوعضوو اهباسحو ةحالملا

 عظاقت ةطق 3 5 قيغلا عافترا سايق امضعب ىلع

 ةيقفالا نطنسملاب رحلا فا دصرب غرصبلا عافتزا ِ نيترطسملا
 نا. ىلا ةيساراأ درطسملا رخئوي وأ مدقيو هنا يتلا

 نوبسحيو ةيقفالا ةرطسملا نم ةنيعم ةطق ىلع اهتياهن لظ قبطني
 اورالا اف ويرضاه كلذ :ئضتتم لع عافترالا

 نالا ىلا اهارن ىتلا تال.ملا ةطسإوب سيشلا عافترا نيعت ةقباسلا

 لالا لعن كروي راض نسب ايفو :قنلغملاو 'لكاتطا مانا 'ةئاق



 ا
 ةيسلاب هليم ىلع ريق ةلضوبلا ةطسإوبو نيتضورخلا نينطقلاب
 ا نك ذا بولطملا ضرغلا ىلإ لصيف ةيناجلا طوطخلل
 ةيوهالأو روذصلا لثم اهلطعتف اهريس ءانثا ينط ضردت عارم
 لخلل لجال ءاشن اهب ىف كلذ ريغر ةليلقل لا ةقارلل مخ
 هيف نوكت يذلا عضوملا ةفرعم ةلئسم عناوملا كلت, رطخ نم
 راجلا يال ةبسلاب راهلإو ليللا ..:رم تقو.يأ يف ةنيفسلا

 نمز هي ةنينسلا ةعرس ردق ةفرعم لابلاب رطخ *يث لوأو
 مايل تقو نم ةيلكلا ةفاسملا ىلع هنم لدتسأ مع ىتم هنال نيعم

 لفيتشاف بيرقتلاب اهييس نم ةدم دعب ةنينسلا لب لعب ث نمو
 ىلا ةلعتسملا ةطيسبلا ةلالا ! اوعرتخاو تل ءاملع ةلاسملا هذهب

 ةيوبسنم ةيواستم ماسقأ ةدع ىلا جنم ليح نع ةرابع يثو نالإ

 امنع |ةرخ هلم اكمل رةليب دج نع دوطق ةرطل# لال
 قع ىلقلا ةةغربلا :سايق ةنيقسلا_ ناطبق ةيغر ىف صلصرلا»

 هلزغم ىلع ترم زكي ليجتلو الف ةيسلرا ةيشخلا بيدترولا
 تكرم. .ةعريم نيعارملا. قيال رادقم نوكيف ةقيقدل اك .ةدم

 يبناحلا طختا ةفرعم ىلا نوحالملا رطض ١> اًيفاش كلذ نكي مل الو

 عطقتلا ةلطنت ملل نيعبت ىتح ريا يم
 نييعت. ةلئمس جت هيلع انبو ةنيفسلا ايف نوكت يبلا:ةطقنلا يشثو
 و ام فس اك داما اي ليجسات لوطلاو ىفرملا
 نأ اودهاش مال اهيف ةبوعص ال ضرعلا ةلّدس نأ نأ مهجب نم مل



 القرا

 ةهتم تناك اذا امإو , اياد بونجلا وحن وا اياد لاششلا ون ةييتم

 نوكيا طخ نرم لوا نجلا الم برغل زاشاوغ
 ةسمخ ينناحلا طخلا نم ًاديملا ةطيت يف هليم ىبظع ةرئاد, نم
 0 عطقيو ريغني كلذ دبعب م ةجرد ن 0
 نيعست نوكت نا. ىلا جيردنلاب ربكت ةفلدخم لويم يف ىرخالا
 عيمجل ةبسنلاي تباث ليم طخ ريسلا يف ةنيفسلا تعبت ولف ةجرد
 ةلَع دعبو اينوزلح اًطخ ةركلا ىلع تعسرل ةيبناحلا طوطبلا

 نمو هنم ريسلا تادتنا يذلا فصنلا بطق ىلا لصت ت تا

 ةفاليف ليم انعيراب اين لج ادييبوف عم ةيييلا مل ادا كلاذ

 نوكيو دالبلا, ضرعل عيت ةرئادلا سوف لوط: نع صننو فيز
 51 ةياهنلاو ادبملا ينظقت ضرع قرف ناك" ابك اريك طخ

 نمل, ليلا رييغت مزلي هنا, تقولا كاذ لهال ربظ كلذ ىلع هانبف
 هتفرعم نم دب الف ذئقيحو ةييظع ةريا> سوق عابتأ خي بغيري

 نيجالبلل لواننلا لهس نوكي ىتح ةطيسب قرطب كلذ نوكيو
 العلا هيلغس لحب تلغتشإ ةيهالإو ةدئافلا نم هيف ام بيسو

 ةصوصخم لوادجو ةيباسح قرط هيفرعمل عضو نم مهنف لضافإلا
 تددعتفبةيمسر قرط ىلإ ةلأسملا لوح نم ميمو اهب ءادنقالل
 رخل كلذ نمر يظفرككلا اهيف لاجو ل اتشإلا قرط كلذ. نم
 ينل البايع ءانمييلا هكب الج نوحاللل.اهايعيسر ولا
 رامبا طفلا اهيلع مري تاريفكي ةمانلا دئاوفلاوأدفانملا
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 كلت بجوت يفلا 9 7 جورخاو اهيلا فارحتالا ممزلي
 ذل مادتها فيكف اهيلع يثملا ةلالا

 ال اهنال ا ةلصوبلا نا يزيلكنالا هل لاقف
 هايتالا ىلع ًالصا ل لو اقف ةياصالا ظغلا ىدحا اتا الإ نيت

 عيجج كلذ فرع دقو دعاس الأ ةدودحم ةطفتل لوصولل مزاللا

 اوناعتسإو اذه ىلع |ورصتقا مهكل ةيضاملا نورقلا, فيس نيحالم ا
 كلذب نودتهي |وناكف ر انسالاو براجتلا نم هودافتسا امب هيلع

 نوحالملا نالا لعفي اي عاقبلا نم نودصقي ام ىلا لوصولل

 لعني اكو ايندلا ماسقا نم تاهج ضعب يف ناهتخنإو رهمالا يف
 ضعبل عابتالاب ةلصوب ريغ نم هيف نوريسي مخاف لينلا وحالم

 يف ةنطاقلا برعلا وحالم لعني اكو رئازحلإو روربلا يف تامالع

 تاكو ةعستل رت 0 -: ل

 جيرات نرم رشع سماخم أ نرقلا يف نويكلفلو ةيفارغخلا ءاهلع

 أوناكف ببلاد جب ىلع ىلا ايلا
 نيتديعل نيطنقن نيب ةنيفسلا هجرت يذلا طخلا ن نوعي

 ريبعتلا منكي م رومأ م ربظ مث ةظع 0 عع
 دحاو ليمو دحإو هانا يف اهريس يق ةنيفسلا ' ناطر الث اع

 دنعف تايزإوملا ىدحا مسرت لب ةيكلا ىلع ىبظع ةرئاد مسرت ال
 نا مل ربظف اهيلع تاباسحلا قيبطتو اهلحب :املعلا تلغتشا كلذ
 تناكاذا اه هل ان تانك يظع ةرئاح نويل فيلا ريما



 ا

 انيرفأ لحاوسو اكيرمالا عاقب بلاغ ىلع ذإوحتسالا ىلع ابوروا
 طيحلاو يتيطنلطالا طبحلا رئازج عيمج ىلعو ايسا نم عاقب ةدعو
 عاقبلا ىنغا ابوروأ ةعقب تراص ىتح يدنملا طيحلاو يبونجلا

 امو ةوطسو ةرهش 00 نم ضعأ موولم تراصو ةورث اهرثكأو
 قي تدازو قزرلا باوبا ملت حت اهنال ةحالملا ببسب الا كاذ

 نيكو اهيف 00 نا ولو هقرطو هبابسا

 تسدسيابوروأ كولم فرصت تحت ماياعرو م ما ايا اهيلاها 7

 قب ة ةذخالا ةيسافتلا ممولع 0 00 42 5

 اذه نع 0 . عئاصبلا فاما مود نم ط ,فاغإ دغ

 مهيلكب نروعاس هل نومزالم م لب لاوحالا ن .لاعربلا

 ا ةرومعملا عاقب ىلع مثريث أت ناكف هدايدزا يف
 وه هلتعب ناسنالا ن | يتدف ان قوي دو وشاإ لاك

 ربسلا كلذ يف اعبتم ةروص يلا ةروص نم ةنيفسلا لكش يذلا
 ' هراكفا تعستا هتاجايتحا ثرثك الك هنإو فلكت ريغ نم يعيبطلا

 00 8 ىلأ 0 را هةنطر لكاكرأو

 مد ةجرد ف داز ا 5 0 1 ةلرهيحلا

 000 ىرا نكلو هنلم لها

 دلب نم |ولقتني نا !ودارا اذا مهاف ةجاحلا بسح ننسلا
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 ةربالا قوف ةّتتَم قرؤ نم ةرئاد ةربالا قوق اولعجبو لكشلا
 لاغلا ينيج اولعجو ةنواسع ماسقا كا ةمتلم اهنكرجب زرت
 ٍيياهحيف فرغلاو قرشلاو اهفوف موشرم ميقتسم طخ ىلع بونكلاو
 زا مال بكل رخرم يف يللا اراتو لؤالا لط يفز ان
 ةيلوالا تابوعنلا قيل كلا تقولا كللذ قو ةفدألا رونا
 نم كلذ ىلع رمالا راصو ةيلكلاب :لاكشالاو نفوخملا قرع عظفتناو
 ! ليلي ل6 يمت ديرعلي ال كالا اجا ردع اهلاكلا ىوللا ءادهإ
 رثل ةلح لوم ال امن اهزوتض نيو ديالا قمل ياك ف آلا
 ةراختلاو ةحالالا رم ظننا مث نمو اهمايرورض نم سلو ةخالملا

 لالإو لاحا يف سادلا ناش صو لاؤحالا مت كلذب تنل
 ىحن مدقنلا يف ثذخاف ةعارزلا لاوخال ةيلكلا ةدعاسملا تلضحو
 ندبلا ةدايز يعن وسو : 2
 0 0 زاخنا راضنقا دعنو مدقتلاو

 اطغلا م ا 0 نيا عاقلا يف رغدلاو

 3 ندمتلا نع 0 ىتش مب ةزومغم لحاوسو رئازجخ نع

 مهتعاط تحت رهتلاب مثولخدإو مهلع دملا | 0 مويَراخ

 مدالب عنو معفنل اهتمدخ هي مثولمعتساو 0 | ىلع اوذوتخسأو
 مع 00 متربش كلذب تدازف اسهها عفنل ال
 را ةرئاد و 4 ىأز 0

 مالا عاب قو رف اذهت كاكت ٠ اذكهو فانا عايل يف
90 



 م

 امولعُم ناك ناو سلا دعِبرمع يناثلا نرفلا نم الا ةيوايوروالا
 لفن ةياقلا لفارشلا عاكس دع ىرشلا دالب ف كلذ لبق

 دنع ةينخ ديدتلل سيطانفلا ربح بذج ةيصاخ نكت لف مهتلا رحب
 بيضقلا اهبستكي يلا ةيضاخلا نويلَعي اوناك ارو ةفلاسلا مالا

 ةذئكو را اذيإج هيأ ع ين ا ل كيد 5 رنغصلا

 نم دحاو هاا ىلع اياد تركي لي هتاهاجتا ربغتت ال نأ يف ةيصاخلا

 مينا الآ برغلإَو قرشلا ةهج لغت كلذ نمو بونحلا ىلا لاتشلا
 هذهت اوقيطق لامتلا ىلا اًماد هقاذتا ةيضاخ نوعي ال اوك

 ةعظقأ ىلع نييدوع نيظخ اومسر ناب نفسلا ريس ىلع ةيصاخلا
 ظنقلا ىلا كلذب اؤادساف اهف بيضقلا |وتبثو ةريدتس قرو
 ةيصاَخ كلغ نا ىلا ةدم كلذ لغرثألا يبو ىذألا نم عنرالا
 قوق ةعوضؤم ةكرحم تناك ىنم اًماد لاخلا هج ىلا ةرالأ هانا
 يلا ةلوغضلا ثلاز كلذ دنغو' ةركلأ طقن نم ةظفت يف يق كرم

 نمت اونماو راجلا زاوج نيحالملا ىلع لهو ةخالللا دك تناك
 هيلع ذاقلاب ةروكذلا قولا ةغطق نع اوفتكا مث لاوفالا عي
 قوف موعت لفلا بذخ“ نم ةعطق يف بيضفلا تيبثلو ءام ةلم
 ىلع ةنيفسلا بلقت ببسب نكل هاجتالا ةفرعم يف اهيلمعتشإو *املا
 "تزاوتلا ةليلق ةربالا تناك هلآلل ماث ماغلا دوجو مْدَعو ماوذلا
 نانتاهزنا نيدحتب مالا نم رينك لختشا كلذ نف ةيبيرقل اهتلالدو

 ةيئاوظسا ةبلع هي تبثه نئار روخت قوق ةكرحتم ةربالا اولعج
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 حالصا يف ربديو اهاقلا ةينيك يف ركذتي راص اهتعفنم ناسنالا لع
 داما ايلا ضعب 5 قع ةروص ف اهلعج نا ىلا اهناش

 صويو بشخ نم ةكرم سماور ]ولمعتسا ناب هتريشع نيب اهلدابم
 عاقب نم ريكو نادوسلإو رصم ديعص لها نالا ىلا هعنصي اك
 اهنوفوجيو راجتالا نم ةظيلغلا لوصالا نوعطقيو اكيرمأ
 تاناويحلا دولجب اهنوسكي ةريغص براوق نولمع وأ اهيف نورفاسيو
 هذه لهعتست تناك ةفلاسلا مالا نا ىلعاليلد اذه ناك امبرو

 نونس اهيلع ىضم اهأ ىلعو ملاحترا دنعو ملاقتا لجح يف ةيفيكلا
 ترثكو مضعب ىلع قلل ددرت رثك امو كلذ ريغ فرعت ال
 ةرئاد عاستا تبجوأ ةديدج قيالع منيب تربظو مطالتخإو مهتفلا

 لوالا نمربكا مح يف تراصو مدقتلا يف نفسلا تذخا 2

 ت1 ليط لهارلا ا لا

 نمب مهتفرعم مدعلو رجلا متم ىلع اوراس | ا
 قلخلا عافتتا ن يش لطمو لاقل هسا

 .ساوسلا لع ا 0 اينجا لع ارصاق راك دلل
 را اص ىلا ناحل اذه ىلع يتب رمالا نإو طقتف
 لاعتما ىلع هقيطت 4 دك كن دعو تلغي سما
 رساجت تقولا اذه .ررمو ايلا ةلصوملا ةفاضإب ةحالاا ةيدا

 2 اوفاطف روحا لخاد 5 يطاوشلا ةقرافم ىلع نوحالملا

 دالبلاب امولعم رمالا اذه نكي مو اواش ثيح |وراسو ضرالا عاقب



 لا

 بوكر ىلع رساجت 0 ديري ام ىل ديري ام لك لوحي هتدارإو

 هجاومأ بلقل نم انم ا
 اهتتقو ةهاظلاب الو اهتدشو فصاوعلاب يلابي ال هجاوفأ بعشتو

 ناسنالا عقن ىلع ىضم دق هنأ يالي يزيلكتالا هل لاقف

 ةلزعو 0 نع لاصفنأ هي مو ةديدم ةنمزاو ةديدع باقحا

 © لكم لك تناكف ةحاللا ملعب ملهجل ةلقو ةنوشخو شحوتو
 لك ناكف اهإوس قلخب ال لع الو اهادعتت ال اهيف يف ينلا ةعقبلا

 منم ناك نم نا كلانه ام ةياغو عفانملا نم هريغ دنع ام اًمورحم
 يطاوشلا نم ديصلاب عفتني ناك انا رئازجلإو لحاوسلا نم اًيرق
 ا اذ ملتلو هنم'ليرق مسرع ىلا لتعي انا لنا انو
 ةحالأل اب لغتشا نم لوأ نأ لقعتي جاينحالا بسح لاوحالا ددجت

 درت رركت كلذ ىلا مركف ثعب ام برقإو لخاوسلا ناكس
 00 55 ناشي نم ءاملا هجو لغ رايشالا نم ةظقاسلا ءايننالا

 يفو اهوبكر ءاللا هجو ىلع رت باشخالا |وأر الف مهم ةبيرق رئازجي
 ناب للبلا نم يتث ةروص يف اهوروص 00
 ل 0 ناد 0 7
 اك مرغ ىلع موجنلا وا بلاط ودع نم رارفلاك ةرضم عفدل امإو

 بأد وه اكو ةراعلاو ةيندملا ةرئاد عاستا لبق لئاوالا دئاوع يف
 نردملا نع ملازعن ا

 الف ةعساشلا عاقبلاو ةعطقنملا يراربلاو يراك ري مهماقأو
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 يرهد ىلع انوع ناك اماهر ايخ * يقدلب لثم ةدلب 0 يف امو

 م كتطو ١ دالي و هلوقو

 هئيضحال اه هتيصقتسا ول 1 كلذ ريغو

 يل ويسعل ١ نم نإك الو

 ةحارلا ةياغ يق رك هبلق ماو روطخو ركذت درجت املا

 رك دام د ناثدحلا تايلبتثو نامزلا تارنغت ار دسم نانننالاو

 2 0 التم راهلاو لبالا بلقي راهتلا دحاولا هللا لوف
 روطسم باتكلا يف كلذ ناك ىلاعت هلوق ىضتنلل اداقتم

 نأ لقاع كشي ال هل لاقو يزيلكنالا ىلا هترضح تفنلاف

 عا نمو هظع ىلع لدي اهظعو اهناص ىلع لدت ةعنص لك
 تيكر ظناف هريخمتو رجلا اذه قلخ هتردقو قلاخلا ظع ىلع ةلدالا

 نب نارعسم هتلكح رديت ك كلاسم هل لعجو هتردقب هارجا

 نم عون لك صخو لاللإو رهاوجل ارقم هلعجو لاكشالا ةعونت
 هناش عا ام هناييبسف عضاوملا نم ءايش ايف هنكسإو عفانب كلذ
 ناسنالا عوبل هريغك هريختت ناهربلا اذه نم ظعأو هناهربر بظأو

 لكل لذه ىف ةينسلا) له تاما ىليس سنا

 عيدبو هتانننت نم اهيلا فاضإو بيرغلا مكحلا عضولاو بيهملا

 رص علا نم هك هتحا راج قه اش ترا فيهن .تروصراو هناعإ ل

 هلعوبم عم رجل او اهتوق عم جيرلا ىرتف هدي عوط تراص ىبح
 هذي عوط كلذ ل ماورف م بشخإو هتبالص عج ديدخإو
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 كرجتريسلا بكرملاب اذإو كربتيو رجلا درو ولتيو ظفلت ريغ نم
 بوكر دنع ناك اك رجلا بوكر نم خيشلا جاعزبا يزيلكنالا مثوتف
 ةرضحاي لاقو هيلسي هظافلا بذعب لبقإو هيلا ىتافريلا روبإو
 جرح رجلا بوكر نم كردص يف نكي الو خربتال خيشلا

 معلا ضماغ نع فشك نمو اجاوخلا ةرضحاي نشل لاقف
 ١> تيف نطيلاو ]مالا تركذت امناو: تم اك 'رمالاب سيل هحايس

 (٠ تالاتكاتج تقولا اذه يف نا ةريصنلا اذاي 'كنلع. قمم ال
 هنأرا بعلمو هتطوو هبابحا ىلا نحيو هدافحإو هتريشعو هدالرأ
 ةتايغ لوا مايا هيلع دوعت امو هتافول أم ةقزافم لع تفسأيو هنطعو
 لا هاما دنع هللا نوكي ان:يباهرطخ ام كلذ ىلا مضنأ دقو

 اللات ىطو ىلا درعا لهو ةئاقالا “كانه نوكت ةنفيكو يلام
 )0 اهدلك ىلإ نشا نركت نا دنشرلا تامالع نم لْيق دق
 هب صوأ ام قيفرلا اهيا كيلع ىنخي الو ةقاتشم اهسار طقسم ىلإو

 نأ ىلا .هئابأ دنع نفديل هتوبات ليج ن "للا فيسوي هللا

 مث هنفدو هئايإ ماقم ىلا هلمحو يلا نرم هجرخاف ميلكلا 0 0
 تيبسأو ءاقنالا هذه تيسات ىكلو  -ىطولا بط الكاف راهو
 بس نابخالالضافالا هلاقراه ةتيسأتو ماقسالا هذه لا نم يلق

 معيول رضحإو ودبل ّ لا ديس لوق:اهنم رافسالاو تالقتنلا حدم

 رم لاي رس ربل ىلع سانلا صال رفاسملل هللا ةجر سانلا
 هلوقو ٠ رفاع نوكسلاو دْولَو



 ع

 مزل اذإو كلذب هل ررح اك ربهش لكرخا يف اجاوفملا لبكو اهب
 ضارقتسالا ليبس 007 لبكولا نم هببلطاف رثكأل رمالا

 ليزجلا هربخ ميلع هل هللا قدغا كلذب اجإوخا انبحاص هل نذا دتف
 + هنايش هررحو هنأنبب هررح ليبحتا درلا ميلا اندرو

 نيدلا ع ريقفلا

 يرشلا ملا مداقن

 ةرشع ةسماختا ةرماسملا

 ةحالملا ١

 هلاسو اجاوخا ىلا هجوت جابصلا دنعو هفرظو باوجلا متخو
 مل هيجل الاول ةللوإو فررطم لكك هعهشر وكن ناحل
 ذخاف ثلا كازت ذكال هيام كلا انكي قا ع انني

 دعب مث اهل اماركا ىلوالا ةجردلا نم نيتركذت هدلوو ريشا اجاوخحلا

 اوهجوتو ةبرعب اهولزنأو ممتعتما اوذخإو ةدنكوللا ىلا اوهجوت كلذ
 الزاب ىلا اوزان ايراخ جاوا نحل تاب قر وفا جاتا
 عسل اسيد يف هس لكان ال اوراكل اه
 هسنن يف هبر ركذيو ظفحتا ثايا أرقي نيشلا ايبو ملل ةدعملا ةرمق



 سرك

 قاتشي هترغ يف ن اسنالا نال دالبلار انخأ ٠ م

 ةيافك ةعفدلا هذه يف هترطس رح نطظ]و هنلار ظفتما لا

 نم هركذ بسانيو هأرا ام عيجج كل حرششا 0 همكم
 يركب انراثا ىلع ىف نقتل اهدصقتن يلا 0 00 ثداوحلا

 نم لع كدنع

 هال قاب وهن دهعلا ميدقو دولا ديك 0

 مل يبارتغا لاح كايا يركذت نم يل ام تلءولو قارفال و دعب
 ةعول كل ءادهت لو ةعمد كل قرع

 ييتنرك ذت ول هللا لالجو اما
 اعمدا نيعلل تفكفك ام كيركذك

 يف هل نكي لَو لابب يل نكي لرتتسل رفسلا اذه نأ نيبلعت تنإو

 ردقي بايغلاو رفسلاب ردق اكو نوكي ردق ام نكلو لاجم يرطاخ

 بايالإو دوعلاب

 قزري نم م.م قزري دجماب * انإو شاعملا بلط يف سانلا
 دهعملاو دولا كاذ يظنحإو دهعا ام ىلع ةنايصلا نم ينوكف

 تاقوا هانعبج امو ناهنلا مدن عم يئاطلأرم | نم ناك ام ئيركذتو

 يفدتسإو .ةركاذلا تاقوا دالوالا ىلع هتوالتب نس ط ةيليملا

 دالوالا يغلبو باب ءارو نم نكيلف اًئيش تلوانت اذإو باجتحالا
 كل تكرت دقو ةماقتسالا ىلع |وماد ام مدع ضار ينا تاوخالاو

 كيتاب ةضف فلا نيعبسو ةيناث نع ةرابع رهش لك اهيدج نيرشع



 رقرتو

 بيرضلا ناف اضيإو ةيدللا ثناد ام اهنرخ' نمل اهلإَو اههندغا نم
 دنع هبرض ةيس فقي الف براضلا دنع ةيبضغلا ثاونتلا كرت

 ارونذ قلو ةمازم ةلاج ف رظع ا يطب لع باف دع

 بعرلاو فوخ ا ىلع بتزت وا مءا-ضعاب رضأ امبرف بورضملا
 نيل نم ميكما ام لكب نويت هذي نم مصلخب اع ثمبلا
 ممأجلا ارو هدي نم [ويخي ىتح اهنيلمو اهجبق .نزييز كيم ربغ
 ىتبتف غابطلا ةسخو ةاندلا بائس ل تاللعتل و تاجازتح الآ

 سيل ممدالوأ ةيبرت يف - دوضقم نأ ثيحو مرع 3
 لاح مدالولا:لوضرغم الا ناتج اولا نف فرشلا تانك

 نييدوم مهدالوأ ةيبرتل 0 ترآ دضتملا اذهب لخم ال 0
 منع ردصي ال تح لاغنلا :رشحو  ةقأرلاو بدالاب نيفوضوم
 . لافطالا نولماعتت ةفارلا نم مدنع ام ببسبو انسخ ناك أنت الا

 مث ةريصلا كحلإو ةريغصلا تاملكلاب مل نوئدتبيف مهس بساني اب
 لغلا بجو معتلا ىلأ مسقنأ نم نوليمف اذكفو اهقوف ام ىلأ اهتم

 مهلا اقانلا ةمكح وا ةلك لك يق ام ىلع ذاعتمالا مدشرأ اذا اضوتصخ
 كوجراف ةقيقرلا ظانلالا معيطاخم يف لمععتسإو ةقيقدلا ةذئافلا /

 نع هيلا هتيلسرت باطتخ لك يف ينيربخت نإو ينضصنب يلبعت نأ
 دقو تانبلا يناوخا لاخ نع اصوصخ هلجتردو مهم دا لك لاح
 مالقسأب ر ضم هبَخاَصل بتكي نبا ١ ىلع ينزيلكتالا 8 عم تفثتأ

 نأ ننبابالو انيلا ةلسري رهو تالاطتملا "عن هللاسزا نيغراو
 1١
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 قلخا نيب ملرشتنيو بولذلا مثوحت فطعنت ةيضرملا قالخالا نم
 هللا مثرمغيا مريرسو مب 0 0 002 نمو نسج دكا

 اذإو هنانج فرغ مهلع منا نيذلا عم ملخديو هناوضرو هتيعنب
 1101 لقا فاضواب اقؤضوم قركي نا ىلوالاف ايدؤم ترتخأ

 اقتثاك باسحلا نف يف نوكي ناو لالجو ةنيكسو راقوو هقف اذ
 مال طبخ انك قدالإو ةغللا نف و بالا ةارذُكم هو نع
 ارجيريسلا لع فو ايننحا قالخالا يثو ايرعشا ةديقعلا فو برعلا

 ا لول مهم مي نأ زل لور تحن انأك تيدحلا فو
 تقو دعب نوكي نأ ىلوالإو نيعم تقو يف مل يناي ن | ينكي لب
 نولغتشي فصن نيفصن موم ل مطل مسقي ا جرخي 3 هراطفأ

 نأ كوالا هيف نوبعلي رخالا فصتلاو عركاذملاو ةعلاطملاب هيف

 لوظي الثل ةركاذملاو لعنلا تاقوا نيب ةلاختت بعللا ةصخ نوكت

 بزضلا عنم كوجرإو مهيدب فعضتو متركف دبختش سؤلج ا ١ مملع

 ةدايزل 25 بابسالاو ةحيصنلا قرط 4 يكلست نإو انلطم

 تحت ضعن منم دهعجلا يدهم كل ءافصو 0
 هيلا لمت اه ا تنيك روا لكام:وأ

 عاب كلذ ناف لاوحالا نم كل ربظي ام بسح ل ل 1

 نق بزشلاو ىنالاب تروكي ام رثكأ مغبغر. دايدرإو منخل
 نمزلا . :ره ةهرب دعنو طق ةرهاظلا ءاضعالا يق رثوي برضلا

 اهغذلا ىقتتو نظابلا يف رثوي هناف كلذ فالخم نكي ل نأك لوزي



 0 9 ةياغ  ةيعرد د1 ع
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 هلقع 5 لذالك اتم 38 0 ل
 هتهدخ بحن انكف بعلل هعبطب ليف هسفنل ةحلصم هيف ام لعيالا 7

 ةدع مهلع يضت لافطالا نم ريثك ناكف لعتلل انيح نم رثكأ

 0 هعفن را هررض ناك اديس )عت ناف ةدئاف الب نينس

 رذعتيو عبطلاك' هل ريصتف ةبيمذ ًافاصوا ةماقالا ةدم مس

 نا كوجراف ع ةيقب هعم رمتستف دعب ايف اهنع هليوت هلهأ ىلع

 درع مل مزلي ام كيلعالو باتكلا ىلا دالوالا ينعبت ل
 نم نا كافخي الو هنتم ميظع "ىلع لزج أو هتبعنب هللا ينريغ دقف

 ذافَو هدالوأ ةييردب مرسل اق هلام ف لعدم

 ملل نحن ان روب داعو انيولق رام اندالوا نا نيملعت تنإو هدابكا
 مهطعأاف إى 0 نأ مهضر خراف اوبضغ ناف ةليلذ ضرأو ةلبلظ ءامس

 .انلئايس اول ؟رزش ميلا يرظتت الو متدتلا
 سانا نب ولعيو مماح 0 ةنبرتلا :رسحبو كتافو 4

 مر مهلع هللا معن يربظت نأ نيبحت كنا يف كشالو مغاش

 د دلع را ظ نم ملاح قفاوي أب

 قيرط 34 تكلسو لاعفالإو لاوفالا ف كعم مهكر شأو 0

 ةينيدلا دعاوقلا .رم مهلا هنمقلت .ام منهذ 0 3 هدأ

 ةيندبلا مثاوف تيوق ا أومدقت 38 ةيبدالا ظافلالو

 ىلع ةدسافلا ماهوالل نوكي ال مدشا |وغلب اذاف ةيلقعلا مهساوحو

 رغصلا ةي هنودوعتي ابو مهايأ متلو مهيقي تبنيف ريث ات مشوقع

0 



 برت 01 وةك ا

 دم بالحأر 00 2 م 00 0
 1 00 بطني ن 00 ب م خا :لطالاتخأ ن

0 

7 

: 9 

 1 3-0 ا 1 يا
 020 ل ا عذب اذياا 2 -. 4 - كولا 4

0 

 0-2 ع 5
0 

5 0 0 0 2 
 ب
1 

0 
1 

8 34 

 3 ا راها 0 ا 00 تارابعو امو هناك 00

 00 اد 0 دما تبل د هلا



 ل

 برغي الو اهمساب حرصا ال ن ةنوثكملا ةردلإو ةنوصملا ةديسلا

 اننجوزو نينيعلا غرق ةرضح اههسرو اهعبط فطل يلايخ نع
 غالباو قاوشالا ثي دعب ام ١ نييرادلا يف هللا ءاش .نا
 ةيريلا :قلاح < لضهي انتا كلفرعتف "قارثللا ىلا نم ايياكا آم

 فيطللا ةئيشعو ةيردنكسالا رغث ىلا ةمالللاو ةحصلاب انلصو دق

 ةرضح يزيزعو يقيفر ةبح رفاسو دغ خي رخلا بكر رن رداقلا

 الو انرماي يمتعالف زيلكتالا دالب نيدصاق 0 اجاوخجلا

 اننا زاجيالاو راصنتخالاب لوقلا ةصضالخو انرفسو انبايخب ىغعشت
 امم هامل ةدايزا انبحاص نم نوركاش زازعالا نم ةياغ يف

 0 000 أد ت1 15 هيا الم 0

 يدا كل زجبا نفق نذل انناهربا ائدلو اريل نم اك عا
 ءاعد ةكربب هللا ءاش نإو ةيبرعلا ةغللا لوصإو ةيزيلكنالا ةغللا

 ينو انرطاوخ هل حرشتتو اننيعا هب رقث ام ىلع لصحت هيدلإو
 موي نه اف داهتجالاو لاثتمالاو بدالا نم هيف ال هنع ضارل

 هللا لاسنف حاخنلاو ةباخلا تامالعو حالفلارئاشب هيلعربظتو الأ
 هلهأ عفني تح نيقيلا نسحب.هياع ٌنمو نيدلا يف هبتني نأ

 نيفسلاو

 نا كيجراف دالدالإ و تااوخلالا وم 0 نم امو

 هانعج أم مهلع يرركت ناوداشرلا قرط, نم معو نيت

 دالوالا 0 قاشودلاب موسوملا انيلط مايا ف 0 07
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 ال ينا الأ رمال لهس دقف ةبفيكلا هذهب امإو باطلا خيران
 1 رهزالا عباجاب يماقأ ةذم ينال رصم رهام نم ادا ف ةرعأ

 كلذكو ليلا بلطب يلاغتشا ببسب يلزنم ىلا الآ هنه جرخا تنك

 ًاصوصخ اموزل اهتفرعمل ىرا تنك ام ينال اهفرعا ال لزنملا ةرف
 00لاو تيلاح ام ملاح را نظاف انل ذم: نيل لزاملاو
 تلاز ام

 رهدلا مدع الو كلذ يف ِكيلع ساآببال يزيلكتالا لاقف

 ةرهافل اي, يبابحا دحال يتاباطخ عم ابلسرا كتاباطخ كلاثمأ دوجو
 كل دخلي هيلع نك رإو, كلزنم لها: ىلا !-يليصوتي همزلاو
 يزيلكلالا فرصنإو هل اءدوعشلا هركشف انيلا هلاسرإو مهم
 هلاغشأ يضقي

 ةرهع ةعن الا ”ةزماسلا

 ةداكملا

 دب دب لوتعاو نياظوملاو ةاودلاب جرجاف مما الو
 ايو ٌئاِصن هنض هلجوزأ ااا ررحو سافل نبعأ نع نيديعلب

 هنروصو هناك ند
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 000 زنللا لصي نا ىلا دحا نم لاوس الو فارحت اريغ نم ةطسوبلا

 تاراخلا ءامسا هيف نيبم اهتطرخو ندملا 1 كلذو هدصقي

 لقشمرتفدو ةطرخو سوماق 0 عراوشلاو فطعلا|و اهعقاومو

 0 ةطرخملا مداخلا 2 ار ىتن مهئاظوو ناكسلا ءامسا ىلع

 نأو ةرهاقلا ن ١ م 00 ةدوصتأ ىدتها

 ريغ اهنكل فطعلإو تاراحاو لزاملا ىلع ةعوضوم رم اهب ناك

 لص كلذ ىف 0 5 00 ةيفاك

 اسما ثحأ اذا نحل ةقخم ضعب ةنيظولااةادا ىلع لا

 ىأ ةباحصأ ضعب عم قفتا ناب ةمزاللا ثاسارتحالا هرفس لبق

 نأ تاباطخلا ذخايا ةنيعم مايا يف ةطسوبلل هجونلا ىلع همداخ .

 نم دحا عم قفتأ اذا كلذكو ةبوعصلا تعنتما كانه نراك

 1 تل اقر العج و هتااطح رد نيرو

 هنع ليكولاك نوكيف ريهشلا كلذ مسا هربظ
 تنك امريغ فرعا لو يلابب رمالا اذهرطخي مل تلا لاقف

 موح را يدلاول تاباطخ ضعب لسرا تنك نيح لبق نم هدهعأ

 دجأ الف نيمويلا وأ مويلا رظننا ا تدرا اذا تكف .
 رثعأل رعلا لحاس ىلا باطخلاب هجوتا اًيرو هعم هلسرا

 اذإو دوعا مع عجراف ا نع اذهل لما الذ راق ضع

 ىلوملا كيس لذا دكا ا ف أو ؟دحا مهم تفداض

 نب ربس دعت آلا هباوج 0 ال 5 ىلا باطخلا لصوو
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 لوصولا ةئيطب رابخالاو تابطاخلا تناكف ةقباسلا نامزالا يف امأو
 لوطيف تاهيل 0 : بابحالا دحا عم لسرت تناك اهنال

 ةيهافر ضعب لصح نا ىلأ ةصرفلا زاهتلا تقو عيضيو نزلا
 لق الحم | وعضو كلذ ذدعلو ليخا من : ةاعسأاأ تذخاف مدقتو

 ايلبق نيتقيرطا ١ _-رم عرس ةقير ان تناكف ةيواستم داعبإ

 مومعل حرصي لو ”ارهالاو كولملاب ةصاخرئالأ ءادبم 0

 راف 3 هراحتلا ر أ 3 انو هعشفل 0 ا كنسحو اللا

 لاعتتسا ىل لا اوجانحأ لللا نسب ةراجت | قئالع تدازو وحلو

 قح ناك دقو نمز برقأ 2 مدوصقم ّط لوصحلل ةطسوبلا هذه

 ا للا نيب قلوم ركأو لودلا تاماظن نتتعأ' نم راض
 . ليصوت يف مامحلا نولمعتسي ماشلاو رصك ةيقرشلا دالبلا يف ايدق
 نأ لاقيو نئيمدقملا خيراوت ع علطأ نم كللذ ماعي را

 اا ا ثفليخا دفو طايمد ىلأ ديشر نم ناك هلاعتسا لوأ

 ضعب ركذف قرطلا يف ةعزوم ةطبرا اط ظنو ةطسوبلا بتر نم

 قو (ميدلا )كلم ( اراد ) ليقو سرفلا كلم (اراد) هنأ نيخروملا

 امو اهترئاد يف اوعسواف ينامرش اسنارف دالب فو (رصيق) مورلادالب

 راطفالا نمرطف ولخي ال راص نأ ىلا ًايشف ايش اهرما عسي تلاز

 001 ةريكلا نذل ضعب يف دجوي هنأ ىتح ةطسوب نع

 مداخ هيقبذ ةراح لأ ةر > نم تان اظملا لقت ةصوصقخت ةطسوب



 ا

 ءارجإو مهراجت ةفيقح 1 فوقولا رابخلل اهب نأتي هنآ اهنمو ةحلضملا
 0 دا محا دارا ناي اهوديزب ىلا ةيرتلاب اهناكرع
 هيتايف فار ذانأ اب ربخلا لسرا هلماعي نم وأ ةبحلص وأ هكيرش وما

 مزلي رمالا ناك نإو قئاقد ضعب الا قرغتسي الوالاخ باوجلا
 2 1 ل ادا لع ا هل

 هعبتي مث المع فارغلتلاب الوأ ربخلا لسري نايخالا ضعب فو
 بالعل ابغا نوال لسخ كلذ نق المك انستا قرط
 . ةراجقلا رك أرم نيب رابخالا لصاوت ةعرس ببسب سوسحم نسح
 كاذ ذا رابخنالا نال ةقاسلا "رامزالا يق ناك اهب قالخت اًذهاو

 2 :| يف مايا اهيلع يضمي ناكق ةبتاكملاب الا لضت ال تناك

 انا ىلع عيضي ناك اذهبو بولطملا تقولا فداصتال اترو
 5غ 00 ظحال ضيوفت ريل ةعبات تناك اهنال ضرفلا

 نم هنعاسو ةهتقو ف رجانلا نكمت دقق نالأ امإو لالا ةعيبط هب

 دسك امو اهنم جار ايو هيف فرصتلا بجي امو هارتشم مزاي اهب لعلا

 عاج عيت تاما رجل [يرنلا يف ةلظجرلا و كارداكا سا ا
 ةعرسلا عم ه اءاهج عيبج - نم ةدرأو رابخالاو اهضعبب ةلصتم ضرالا

 جراسا هت ةغاس نريرشملاو عيزالا فرظ يف ذا ةماثلا
 0 عونلا نأ كيلغ ىنخت الو ةزونغملا تاهج
 رسأا اذه هتامولعم يف ددجت ةعسلا ةدايز هبلطت نم هيلع لبج

 هتورث كلذي تدازف هي عتتناو ةليفتساد ةفلخلا يفءانناك ناك يثذلا
14 
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 ا اقلب ةفرعمب

 ةيردنكسإو رعم لجأ 0 ةجحبصملا 0 3 | لاَتف

 اهتلوهس فيك و ىرقلاو ندملا نم ةيرصملا تاهج عيبجل ةماعأ م

 لقتل

 ةكسلا دوجو ةطساوب ادج نلبس هنا .يزيلكنالا لايف
 ضعبو ندملا يف بتاكم ةلج ال لعج ةلصملا نال ديدحلا
 نردلا يو رطنلا ن. ةيلبتلاو ةيرحلا تاهجلا يف ةريهش تالخم
 عضوي اهتخو اهنيرظت دعب تاباطخملاف ةيزكرم بتاكم ةربجكلا

 : مث هيلآ لست يذلا مسأو اهيلا لاسرالا داري يلا تاهحلا اهنأونعب

 طئاح يق ةتبثم ةصوصخم ةئيه ىلع بلع وأ قيدانص كيس عضوت
 يف يركرلا بكلا يف اهريغو تاباطخلا هذه عيبت مث بتاكلا
 ةطسوبلا يمرخغسم دحال لست باعوا ,لاخم يف عضوتو ةنيعم ثاقوا
 اهعايراديب .تادنس يضم تقلك- و اةنيغلا ايشالو دوقتلا عم

 ةصوصخلا ةيرعلاب رفابسو نيروكذلا ةمدخلا ٍدحا اهذخايف
 ا رطسلا لير لس هلق لك لع نوري دولا
 ىلا اههبجوت ريصي مث ٠ اذكهو هتهجب اصنخم ناك ام ةطحلا كلت يف

 ريزلا [نإو يني ةنولس, يارس ضعي مالكولا,ةفرعت اهلانرا
 تناك اذا ةرجالا ةصل اخ هل يتات ةراتو هيلا لسرملا نم ذخوت ةراتف

 فرظلا ربظ ىلع عضوت تامالعب كلذ لعيو لاسرالا تقو تجفد
 كلت دئاوف 9 هذهو أنيه رمال ”زاصروذ ايو مخي أهف ةفورعم
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 هب ىدتقي ةرابط ريخلا عبنم ناف نوكي كلذك ىزيلكنالا لاق

 كتيب يف ناك ناف رفسلل انئيهت دق نحن اهو "رمال ءانلعلا نم
 دوق ةظينرللا كك ري نات ةليللا ةدككم ةلئاقلل الرضا راع

 امبرف ىش رومأ ناسنالا لغتشا راهنلا علط ىتمو دغ ربظ دعن

 تيزج يش لا هل لافف يبي لضانش هل لصحيوأ ةيني أم هيلع رعي

 د كأن ل يسفن ف ترمضأ ام ثربظأ دقف اريخ ينع

 ةرشع ةئل انلا ةرمامملا
 هته وبلا

 ةتسوبلا نال ةبوعص ريغ نم نكمم نالا رمالا يزيلكتالا لاقف
 اهتاذب ةّئاق ةلصم ةيوابوروالا دالبلا يف كلذكو ةيرصلا رايدلاب

 ةمولعم ةرجلن' اهبابرا نم تاياوخإو تاباطاما تلا امش

 ةياغ عم اهاسرأ لحم ىلإ اهليصوتب ةموزلم يو انزو بسح ىلع
 لب تابطاخلا ليصوتب ةصوصخت تسيل ةحلضملا ةذهو ةينمالا

 الو كلذك راجتلا لبق نم ةلسرملا ريتاوفلاو رهاوجلإو دونتلا تست
 4 ك1 ا ءاضتتم هع تر خو
 ايونش عطقي ةحلصملا كلت باسحو يبومع رظانو مهئاظو ردق
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 قت عبطلا رخ نع ردصت تح روثات اطل نوكي ال ةعيصنلا ناف

 اموي تفقو ةيودعلا ةعبار نرا ىكحي اكريصب لئاضنلاب عنصلا
 يوادي فيك هل تلاقف نوهال هنع مثو ريفغ ج هلوح ظعإو ىلع

 دشنأف ميقس وه نم ليلعلا

 ع ىلا نكرت الو يلعب ذن

 يرازوأ كررضن الو يلع كعفني

 رفاه راجتاك لاجرلان ا
 رانلل دوعلا ”لخو راثلا نجاف

 كلع قفو لع كاع ا هللاو ال هل تأ اذ

 تديشإَو

 اد نع ابيناق كيني ايبا

 تناف هنع تينا اذاف

 ١ فجوال كبلع زا ندرس جيجا 8
 الا كم 20000

  0بزر هير وع 0

 يعاسملا ىعسو هبلقرببطت يف دهتجإو ظعاولا ماق كللذ دنعف

 ام هلوح نرم تدجوف موي تاذ كلذ دعي هيلع ترث .ةديمحلا

 تار افك هل تلاقق هيلع ةتغمو كاب تين 33 00
 كلي عفنو يتديساب هللا كفن
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 رقتلا نم لجنلا ةبرذل لضم اك كلذو ناك ام نتمنا وا
 ااقوو ارغو اراقعو ًالاؤما اذ كرت ناك“ نإ و" هتونم دعب ةقاقلاو

 دوا لي ناو ازا انج نارتو ايكلأو انوا« ني
 عجتريو .اهدجت: اط  دوعيف اهنعو تك ]ب ةيرذلا نه جال
 دودحلا نع اهجورخو ةيزذلا طيرفنل اي كك اذ ام اهذدكس اهيلا

 اوضفرو مهلس نيناوق اوعبنأو مزشو مرت ىلع اوظفاخ ولف ةيلصالا

 0 0 د ىلع اوريسال نيدتسفللا يآرب ودعت لو نيواغلا ءاوغأ

 . 9 تفعاضتو لصالا نع |وداز ابر لب مثدعب نم ءاج نم ىلأ إوجانحي
 . نم هنوثلخي.ام كلذ ىلا مهنا اذاني الو ناضتلا للخ مْهلُع
 ةئيضنلا ترافق تاقوالاو لاوحالا ددجن ةدرهتلا 080

 0 دابعلا كني 0 فرع _ 1 00 نع ذخوت ال

 ها 2 ع - ومنا

 دهع نع الإ“. ةيكصنلا: ذخكت ال لب ةينيدل ب

 ةعيرشلا كلذكو أ عابتاب قلخلا ني فرعو قدصلا هيلع

 نإو عستم ضرخملا اذه يف .مالكلإو .اهبابرا ترع الا ذخؤت ال
 ام ضع كل هنلف امن ناف عهتست رخا تقو' يف ةدايزلا تدرا
 1 لاقي نم يف كترثع هللا.لاقا لافي

 مارللا صصقا هلا هلضوإو' :مالكلا اذه نسح ١ ام جلا لاق
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 ملقم كي عضوت الو لثد ىلا جاني ال رهاظرمأ كلذو مهنلعل

 نااكف هتقاظ تمسح ىلع هنم برقي نب هبشني نأ بحي ذحا لكف

 معابتال يرسل ءارمالا ذئاوع كلذك ةسمالملاب يرست تاذلا

 تفئاظْولا باعت نأ ىرت الا ٠ رظفلا معت ىتح دلب ىلأ دلب نم رسشتل

 21 اك ناف اهسيئرل عبت

 لهانست الو لسكر يغ نم هيلع وم

 نكمل اهاقرا مقوتش ىلع" ىوقحلا بانرا تلضحتو لام ألو
 دا ما ناسلا لك نا كيلع قالو نكعلاب :

 مال ةارمالا نم رئابكلا تاكاق:هلئاف هفاضوا يف يفو هسناجيو

 0 لك لاكي مم لئاضفلا ووذ ك كلذكو ملثم الا

 حم ةبستكم مدئاوعَو مقالخاف لذألا لا
 ىرتش ت 1 عاونإو يفالملاو تاقيوملا نم رثكأ ناف هدئاوعو

 هيلع بجي امن ماقو ماقنسا نإو هتيرذو هتلئاعو هتيب لها يف كلذ
 لاح ”كلذ لع اسايفو هنينثاخو هنيرذو هنلئاغ هنعبت مايفلا تح

 هنلم نتنإوقو هتعي رش شومان ىلع ظفاح ناف هتيعر عم عار لك
 اهزما “لحنا داسفلا قرط كلس نإ او اهريخ رثكذف هنيغر هتعبت

 ىري نيمذقتلا لاوحا لما نمو عضعضنو املاح دسفو عضنإو

 نم مف عضنت ةراتو عقترت ةراتق هتغبت نمريسل عبت ةفئاط لكنا
 تمصقو كلذ دعب مثرما طحت مث روهظو وهز تاقوأ 0

 لالا ملخ هل داع نامزلا نم ةذم ءاضفتنا دعب مثروهظلا مهم



 كا

 ىأ اهضعبو ةلئاعلا نبي وا هتلئاعو ديسلا نيب نتفلأ نم هنوقلي

 لعفلإو لوقا نم هنوفرخزي اب هيابحإو تيبلا بحاص نيب
 اًببس نونوكي ام ارينكو لصا هل سيل يذلا ريوزتلا نم هنوقلدخيو

 "0 يلط رع سورا تيقشو هل ل
 اهنيب ةحارلا مدعو اهتم لاوز يف اًببس نوكبف هتيب نم اهجورخ
 ملاعفإو ملاوقأ نم ءاشني ا/ رصح الف ةليجئابو لزاما بر نيبو

 هن, لوتلا بر فالتا لطرح تاوعاا تن ار
 1 تر كلذ فر اهله م يا

 راصبإلا
 .:رع فرغ هيغل ةودق نوكي نم فيك يزيلكنالا لاقف

 لقعلا يف الو ةعيرشلا يف هنسحل نكي مل الخدم لخديو باوصلا
 قالطالا ىلع نمز لك يف ةيعرلل ةبسنلاب ءارمالا ناف باب
 دحلاو دل لك نأ انف قانالا ىف ةئيضلل سلو كار

 ىسلا نم هسفن هب يقي امو ّوضلاو ةرارحلا نم هتايخل مزلي ام اهنم
 < نودنقو مهتالخإو مدئاوع نم ةيعرلا ذخات ء ارمالا كلذك

 ندملا لهإو اهدمعو اهخياشم نودلقي ىرقلا لهاف 6 6
 اسورو 1 دلع ريالا كلذكر اهناعإو اهارمإ نودات
 يد يف كلذ رشدنا اًنسح اريس ةرئاس كرم الأ ت تناك ناف

 ذخإو لاح بلقت باقتا الإ |و اهترهش تلعو اهنكوشتيوقو اهلا مصف 3

 ةبسنلاب لافطالاك معا أرمال . ةسنلاب سانلا ناف لالكحضالا يف
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 أر تابصتلا لع بما تلو لا ال لخدو الا
 ريغ لع سايقلاب اًيبهذم ايار هنع هللا يضر ةيواعم نينموملاريم

 0 ١ نم مس نا اذك ناصح لاغتسا زاوج ةنرالا 0
 ا ا 0

 لها نم هريغ ري ملو هلل | مرح ام هنم لحت 4 هب ةلثلا نأ هل تلاقف

 الل ذيل قاضلل انلا لامعتسا ن 0 اوج دابتجالا

 ةيصنلا نود ةيدابتجالا تايعرشلا نم وبف هنع هللا يضر ةيواعم

 نم سبل ام قلخلا ىلع ءارطي دقف هيرحتب محي نا هاسع ناكل
 كلذ دعبو اهعئارشو اهيد فلاخي ام اهدئاوع ف ثدحيو اهئابط
 دهتجي و هنهوتف مسجلاب كينست كك تادلاك نوكيف هنلازا نكم ال

 تاواغالا ليبلا اذه نمو هككب الف اهنم ءافشلا يف اهب يلحل نم
 رصاق ءارلاررض اف حردب ءادلا نم معأداس لعرضا مث لب

 77و كنا لا لزالابز نم دع مرش امإو هحاص لع
 نق را ار ممل عادلا اواغالا لاح لمات نف هبراقإو

 ةعيرشلا ةنلاخم الا هذاختاب بستكا امو ارض الا هسفنل بلج ام

 0 00 هتريشع ريغ نيكميو كرغلا
 ىأ تنب وأ زوبع ةارماك مثريغب اهيلع لوصحلا نكي مهم ةبولطملا
 بلاغ 3 ٌمررضب يفت ال معدئافف لاح يأ ىللعو نيريغص دلو

 0 ا يال تييبلا يف دجوي يذلا داسفلإو عازنلا
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 اهنإو اًيدق ارما هداختا 0 تاواغالا رم نم ناك ام امإو
 كل اندالب تلخد ةعدب يف

 نم مكصف هدودح نع جرخ ام رانبلا بسي قاف عيشاابب درب لو

 اها جدع و

 0 0 2 دل ا :

 عيمج أمإو مهظعتو ءاسنلا مارك الا مل مذاختاب اودصقي مل كلذ

 0 ا كار نوذخت الف ماقبط فالدخأ 7-1 يلاهالا

 دي ورك وردا 1 امدجو ناو م«

 0 ةعدبلاب 0 عرشلا ىلا 558 م
 دري ملف مورلا يف اعئاش ن ناك والصأ ناسنإلا ءاصخ فرعت برعلا

 نمي 61 نسجل هنا ١ لاعتسارما يف صن عرشلا يف

 لسا ىلا ءاسنلا ماكحا يف ضرعت زيزعلا باتكلا ناريغ سانلا

 الو ةبرالا يلوا ريغب مدع بعمل مو ةلوحللا ميف قلخت مل. نيذلا
 يسامح نر | زاوج رما يف ءاسنلا ىلا لاجرلا ةجاح

 0 منه ممريغو ةبارقلا نم سانجا ىلع الأ اهتمرحو

 ميلا اي دابا رومالا نم نرايصخلا لاهبتسا رمأ ناكف
 ظ 1



0 

 ىلا جورخلا نم تايم تاوذ عنم يف اًينيد اذاهتجا رع

 | ٠ ة/رم نم تاو كلذ يف تا دل جور نأ ج
 اهيلا فئاخن ريعتملا ىلا تجرخو اهكرتف دجاسملا نم ءاسنلا عنم

 تعجرف اهتزيج ىلع اهبرضف رعشت ال ثيح نم اهأجو قيرطلا
 للو نامزلا دسف دتف نينمؤوملاريم |اي تيأر أم معن لوقل ينو
 لاق ثبح ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نم راع كلذ

 0 3 ءاسنلا |ورعأ

 أهجوز نذاتست ن | جورخا تدأرأ ارملا مزلي امنا

 ائبرف اطاوحا نم لهج ىلع م اج
 "01 وأ ترج اجر ماقوأ كلذ دتح هل كدعف اج نظلأ وفي

 ةئيه ف نوكت نا اهمزلي جورخماب اهجوز اه نذا اذإو ةقرفلا وأ
 كلذ ا لاكلا

 مظعتلا باب نموه لب نهيب ةردزا الو نط رافتحأ هبف نكي م
 بجي ةسيفنلا ةرهوجلاك لجرلا دنع ةأرللا ذا ةنايصلإو مارتحالاو

 ناصت ةرهوجلا نا 5 اهضرع نيشي وا اهنيشي ام لك نع اهتنايص
 دف ام امإو اهتبقب سخي وأ اهكشريغي وأ اهنولب رضي ام لك نع
 عم نلكتي وأ نطزانم نم نجرخي ءاسنلا ضعب نرا نم قفتي
 ميت تارورضلاو ةرورضل الأ نو 3 بناجالا

 يرش رذع الو ةرورضل عامجالاو جورخلا نكي مغ ن اف تاروظحما

 محلا لب هل محال وهو ردان كلذف ةيناوهش دصاقمل ناك لد
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 ةيوابورالا دئاوعلا نم ةبيرق دئاوع ىلع برعلا تناك دقو . .
 رابخالا نلقانيو راعشالا مدشأنبو لاجرلا نئداحي ءاسنلا تناكف

 مثرومأ تناكو ايوق نهيف ءاسنلا نّرصتو ةيرحلارم يراك
 لع ةنئاكمب نكت لو ةيادبلا رورط ني هيلع اوباكر ال نك
 نم ءالقعلا ماقف دئاوعلا كلت ىلع ثو مالسبالا ءايغ ةيندملا راتسالا
 لاوحالا تريغت هللا لوسراي اولاقف باطخملا نب رع منم نييمسملا
 برعلا نم . مهضعب سانلا طالدخا دتشإو عامجالا رثكو

 هال تر الف بابشلا طالدخا نم. داسفلا ربظو ٌمريغو

 هيل يحو 6 كدر سو هيلع هللا لص هللا | لوسر لاقف

 هتاضتقا دنع الا امج هللإ يسوبال تح هعم هللا ناك
 تيداحالاو تاثلا تراوت تفولا كلذ نمو دئاعلا يفت م
 5 5 يق ةيلخالا 7 جورخلا نم نبعنمو ءاسنلا بج
 كا 2 رما ددشو برعلا دنع لبق نكت

 0 ىلا نجرخي 1 راهن جورخلا نم ءاسنلا عنم
 دلع كلا - اد بامذ ىرلب يف الرع ةياؤاللا
 ٍلسو هيلع هللا ىلص يلا جاوز أ يرحل رخ ىزق لدا كل سو

 نعنمو تعجرف ةدوس اي 34 دق لاقف هعمز تنب ةدوس يفو

 عيوش كس تارلملا سايل لال الا
 عامجا دادزا اهف يعرشلا فوفصل 8

 دبتح ىلا نم رثكا برعلا ريغ راصو يجاونلا رئاس نم سانلا
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 ىنغاوف نم تعمتجإو نسلا يف مدقتم واربقق اهجوز نأ ضرفول
 ةكللزكو ةغح ةماقالا تقركو اهجوز ةشيعم ترطبل رغصا وأ هنم

 يأ هنم ىنغا ىلع اهعاتجاب ةيسفن رطإوخ هل تضرع ابر جوزلا

 خستال لجرلا نأ اكو لزالا بارخو ةقرفلا ىلا رمالا لؤيف رغصا
 اقري هيؤرب اهسفن حست ال ةارا اك يع هورس

 ناف اًضياو مولعم وه اك لاجرلا نم ةريغ دش كل
 ةيلزاملا رومالاب مايقلا ىلع نهدوعت ببس 00
 لزالا نم جورخلا نم 0 ةيقرشملا دالبلا ة 0

 نييلع افارن يتلا سالما نم نمل دب الف نجرخ اذإو نبعبظن

 اد زالل ننال ةيزئلاورجلا ةررخ نم نيتوجرلا لق
 عب تلازإو نهتاشعا ىلع ةيوجلا ضراوعلا ترثأل جرفالا ءاسن
 الع تاينسفلاب آلا نيننم ال غرفالا ءاسن ىرن كلذلو َنلاَخ
 000 دقت تاقوالا فيس“ ننكسا اَجررو ضراوعلا كلت“ نم

 )مل ةدخإو دالبلا ضراوع نكت م 0 0 نبهذ وأ

 لعب نأ 9 لوبجم يناسنالا عونلا نال ةدحإو اهلها دئاوع نكت
 مثالا لاوحا لمات نمو اهب وه يبلأ هتعقب ا 2
 ةبسانم انعئابطو مدالبل ةبسانم مكعابطف اًيمرع رمالا اذه دجي
 اندالبل

 ةهبلل ةيونلا تيذاحالاو ةيئارفلا تايالاف اهموزل لئالد امإو

 ةريثك نهمراحم ريغ نع نملازتغاو نيبابتحا نساحم ىلع
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 نوبوقي نيذلا مث ةيملالا ةكحلل ضمت لاجرلا تناكألل نكلو نهي

 اورطضأ ةعانصلاو ةراتاو ع ايندلا راعو شاعملا اصب
 الف ءاسنلا امأو مهشئاعم ليصحتو رافسالل مطزانم نم جورخلا ىلا

 يق ةأرلا نا ىلع 5-5-5 لزم ةمدخ ىوس نييلع نكي |

 طلا الو ةمرخلل ذخت لف هل اهسفن ميلست لا اهزاي ال اهجوز تيب
 هفلعف اه لك لب كلذ وخو:تييلا نسكل:الو ايلا لسلاالو

 اههرشع نسحو اهعبط فطل نم كلذف اهسفن ميلست نع ةدايز

 هترامأ مايأ باطخلا نب رع بابب ءاجالجر نأ يور اى ابلعب عم
 توص عمس بابلا قد نا دعبف مرر

 لجرلا تفئلاف 0 هنم لوانتت نينموملاريمأ ىلع اميقرتاق] 9

 ربصأ اناف نينموملا ريمأ ريم ةجوز لاح اذه هسفن ٍ لافو اعِج أر

 ءادانف اقرصنم لجرلا دجوو جرخن بابلا قد عمم وع نوواكو
 ليلا كنا كتطعام لفعل دنع ثتدحو نااقف اضاع هربذتس أ و

 نلسغي نهياع بجي الامم اننمدخي ءاسنلا نا نييملا ريما لاقق هنم
 يف امإو ةقاشلا لاقل ى كلذريغ 0 انزيجت سس

 ةطلاخم نم جوزلا 0 4 ةدئاعلا ةدئافلا اف اضياو

 عيبجي عاق جوزلا نأ ثيح ميلع فشكلا نع ًالضف بناجالا
 نم دوعي الذا ازنم ةمزالم نم لقا الف هلزنم مزاولو اهمزاول
 هنال اهب اهجوز ررضت وأ اهجوزب اهررضتاالا بناجالاب اهطالدخا
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 ةمئادلا .ةيوفلا ةوهشلا نم عونلا اذه ثان عايط يس بكر
 يف ةماق اهتيداع ردكو اهدانخال ياودلا لازت ال يلا
 001 كلن ات ةياوبحلا عاونالا فيت .فالخ لع تقو كلك

 نم نريعم تقو يف الا اهتلغ دمشتو اهوهش كرخت اهنم ىثنالا
 داجيأ نم ميكحلا ىتلاخلا كلذ يف ىوط ام بسح ةنسلا تاقوا

 ةيعنتم 00 ثانا بحت كلذلو عاونالا :ةلسلس ءانيال لسنلا
 000 تقلا بوكت نوكذلا نم اهديري امقداص اهب

 اهرو اهتنايص ةنؤم اهنلا ةيفاك صاصنخالاو فلانا اهعبط يلا
 )00 بتانايحلا ضعب غب :تاوينلا .ةروشا تاقوإ تيراقت

 يول اهيف لني ةلتقم كلذب.لصحمن اهسفن نم اهنلا ريغ تنكف
 يغبني امزيعو هب محي لقعاذ عونلا اذه لعج دقو فيعضلا

 ااوهش ىضتتم ىلع عونلا اذه داحا تلسرأ ولف يغبني ال امو
 مئاببلا 0 ل

 سفنلا مست الو رارسالاك لاجرلا دنع *اسنلا نا .اهنمو

 اهرس ىلع اهريغ عالطاب
 عاتجالا وه انا تإوبشلا ىلا سفنلا ليم ءىدابم نا اهنمو

 نم ءاسنلا تعنم كلذلف هتيرر دعب آلا نوكي ال ءيخلل ليملاو
 نهيلع ةريغ مدع باهتحالاب ترمإو بناجالا ةرضحب فنكنلا
 ءاسنلاب صاخ طالدخالا نم عنملا نا نظت الو دسافملا هذه اَركَو

 ةولختإو بناجالا ءاسنلا ةيرر نم نوعونم كلذك لاجرلا لب
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 اذه يوت امو تناجالا رئاس نع ةلزعلإو تؤيبلا نهونزلاو
 مرفف الخادو .اًغراَخ نيَلَع ةظفاححلا تاواغالا مذاختا نظلا .

 امأ لكتب مجوربخي نواداس لبق نم نهن كرم نك نجر
 0 يف اناذ ةلئاغلا .نوكتف لعفو لوق نم نهتم لضحي
 ١ ديتلل 'يت اهتح يف لافتا لزن نأ نم ةنئاخ باذعؤ برو

 ارو ةيتقو انآ نظأف ةيلزنم تاذذلت كانف تاك نأو لزنملا
 ةادكل ال: يئربطلا ةكللا “نال اسيطتر اناكتو اعنضَت ابلاغ ناك

 أم لقوا ريفرطلا نم ديلا صتلخو قتيافملا يوان ندغ الا

 آل ذا هيرازتس نيت هنبب وأ هيراوجو ديسلا نرتب كلذ دج

 رق ةلآلا كروكي زا تحنا دهبي تيكف ةبشاالو امينا ؛اواغن

 انكيال تيكو رثكو ةشحو ضعب ابلاغ امهبب نوكي لب بلقلاب
 دكنو مث يقف تناءالإو لائتمالاو ةعاظلا الآ اهبعسي ال لاضتنالا

 يراوجلاو تاذلتسملا نم اطوح هارت امو دبالا ىلا رسم ردكو
 تاننوبلملاو لزنملا ةفرخزو يللا عاوناو تاواغالاو مدخلاو

 متم رطع مهيب عقو نم ا اهديني ال

 هنجرذب ذي اهلعل اهزيغ هب عتمت نأ نَم نَم ًافوخ اهررض ديازتيف

 رارق اظرفي الو لان ءانّت الف راسنلاو تدعو

 ع ةمرال اندنع ةّيراخا ةداعلا هذه ىرت ان 0 هل لاقق

 رس يرشبلا عبطلا نأ ٠ أهنم هوجو نف الع اما 3

 ال هنقت مخ نغ الف يع مح ىلغ دعا علظن ن
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 01 0+ ادركو ىهورلا نم اهلغ بج ١ اهي هيفا
 كلذكةيرجلا عم علا درج ىنبكي ال كف اهبراقإو اهجوزبو اهب ةقئاللا
 نسحح نم نيل احلا الك يف دب ال لب لهجلا عم ةلزعلا درجم ىنتكيال

 0041 لع بذي ةيرعلا نمنح نا زفت داق ديما
 وهف لئازرلا نع هدعبيو لئاضفلا ىلع هدوعيو هعابط ينصيو
 ةداعلا هذه ّرأ مو هلصأ نم ةهبشلا قرعل عطاقلاو هلك كلذ مامز

 اهصاصنخاف ةيقرشلا دالبلا ندم ضعب يف ال .انتداعل ةفلاخلا

 ةئراط بابسال تثدح ةعدب اهنا ىلع لدي ةليلقلا ندملا هذهب

 لا هلو ةيدابلا نابرع ءاسنو فايرالا ءاسن عيمج ناف

 لاجرلا نع نيت الرابح ضراو ماشلا لحاوسو برغلا لهاو
 00 ل ا

 ربا لدا روك اريك بابا ع هاا ذأ
 جلا 0 نم نييف تيأر دقو نهريبدتو نمأر ىل ىلا الكوم
 ١ "ل7لازكا ريغ نردرايخالاب هلك اذهو ةقاشلا هلاعا يف

 2 تدجو ال. يربج ببسو يره رمال ةلزعلاب محلا نأ الولف
 ىلا ترسو جاعالا نرم ةذوخام ةداعلا هذه نأ نِظأو ندملا

 اهيلع مع السا |واهب كرتلاو رادنل ١ لوخد دنع دالبلا 2 ٍِس

 8 نم ةمدخم ! |. رثكاو مريخ ر اقتح |مهربكو معتيظع نم اشنف ص

 نهاضر مدع اوفاخ نهنم |ورنكأ ألو يرارسلا نم شرفللو

 1 طلجالار يرجو“ لونا نم ممزج اغتنم
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 يث لك ملعت نا اهنكب ار للك نال لكلاب ةلزعلا هنم عنم ال

 0 ا ناب اطزنم يف يفو
 هتبحا نث ملاوح و لاجرلاو ءاسنلا فاصوأ فرعتف تاراختإو

 قا كررعف رم لاح نركي كتاعو هلل ا ا 00

 كلذ عمو ءاوسب ءاوس لاجرلا عم نوكت نم لاح ءاسنلا نم
 0 نع عنلا لك عنم ل مدنإ م 0
 0 دلبلا لها نم اهبابحإو اهناريجو اهلهأ ةرايزل جرخت لب
 ١ اذإو ملزانم يف مهتورث ةجرد ملعتو ملاوحإو مءافص ىلع علطت
 ا اهيلع ناب تللعت اهرف جورخملا نم اهعنم

 للا ا يلؤالا نففب ةرايرن الا غرعتت الف تارا
 ماحرالا ضعب ةلصوا مالا ىلا باهذلا ديرعوا ءاسنلا ضعب ىلا
 اذهو لمالا اهب غلبت نأ اهنكي يلا ليحتإو راذعالا نم كلذ وحتو
 رابخا نم نوكي ام عيبجب اهيلا نيددرتملا رابخ ١ نع الضف هلك

 ا مدالب يف عقاوو روههمرمأ كلذ ك مداوحو سانلا
 ملا"الو لعت اع ةدايز تل ام تدارا ةهج يل ىلا باهذلاب ا
 ةلظفامعو اهضرعل ةنايص ضعب ةلزعلا يف نأ تلق ناف ملا ام رثكأ اهب
 اهتطلاختو افيزنم نم اهجورخ ليلقتب اهلهإو اهجوز فرش ىلع
 يأيف تدار نب عيدجتو تأش ىتم جرخت نم تسيل ذا العب ربغل
 نيل تلف ٠ ةلعو ببسو ترذابألا جسرخت ال نم لم ناك تقو

 نسخ ناف .اهيرافإو اهلها نيب ةيبرتلا نم ةنايصلا يف ىرفا اذه
5 : 



 م

 00 رايز كل لالا كارواع نم لحوملطب امو
 نال ءايحإو ةنايصلا نم نهب قيلا وه اع نهجرخي ام طالدخالا
 دن ىلا 00 هال 0 ايدطلاخا هتك

 ءاسنلا باهتحا يف مهارو#ر | نييقرشملا ت نأ كلم الف كلذ

 )00 العا تاير بجوي ا كلذ ذا 2 ا

 00 اهلع هاو اج هطايترإو اهجوزب ابطاترا كريو اهلها
 ىلع علطتو تافوالا عيمج يف هريغل رظنت تناك اذا ام فالخب هلاحب

 اهدنع كرجي دق كلذ ناف تالاحتا فالدخا عم سانلا شياعم

 تاصاختاو تاعزانملا امنبب تعفوا امر مزاول اط ددجيو تاوبشلا
 هذطو ةلئاعلا ماسقنأ وا لزنملا بارخو ةقرفلا ىلا رمالا ليف

 فلاخي ال متعيرش لصا نا نظأو نيياجتحاب انعرش درو حلاصملا
 يلع لاق ءاكحلا رباكاو ءالبنلإو ءالتعلا ل خ مياتير

 ريح بابا ة ةدش ناف بايتاب نهراصب ١ فنكا ههيجو هللا 7

 قوي ال نم لوخد نم رضاب نهجورخ سيلو بايترالا نم نمل

 د | ددسن 013) لعفاف كربغ نفرعي الا تعطتسا ناف نييلعأ
 يا ءاسلا لع لاجرلا ديف ام .* .احأ ولو ءاسنلا لع ننال

 نود ةرظنب نا دب. ال * هدهج ظنحت ولو نيمالا نا

 اونوكو ءاسنلا رارش نم هللاب |وذيعتسأ قورافلا رع لاقو

 ظ رذح ىلع نهرايخ نم

 تاروذحلا نم يلا اهيا تركذ يذلا نا يزيلكنالا لاقف
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 ىلا اعيج اوهجوت مايفلا تقو ناحو ماعطلارما ىبتنا الو
 اهوحتو رابخالا فح ءارقي اهب ماقأ نم مهف ةوهتلا برش لحم
 ريشلا عم هجوتف يزيلكنالا اما هلال ىضمو هلاغشال جرخ نم منو

 راد ام سرفت دق يزيلكنالا ناكو تسيدلا ناهرب اعمو هترجت

 سوفنلا 2 كاح ام كادبا غاسو سولخجلا م رقتسا او مانملا

 ةرشع ةيناثلا 5 رماسللا

 ءاسنلا

 ةريسبلا ةظحلا هذه يف نيشلا انديس علطا دق يزيلكنالا لاق
 هركف لاجإو هرظنر ادا هنا دب الو انلاوحإو انتاداغ نم ريثك ىلع

 رابنعا لمات اهيف لماتو دالبلا هذه تاداغ نيبو اهنبب ةنزاقملا يف

 هذه ىلع هروضح يف تبغر دق ةدئانلا هذه لجأ رف داقتنأو

 ةدئالا

 ايسال لاوحالا نم هارا ايف لماتا تنك من خيشلا هل لاتف

 نط دئاوف ٌنبطالدخا يف تدجوف لاجرلا عم ءاسنلا طالنخا يف
 رابخالاو ثداوحا نم هنهلعيو هنيري اب نذذلتي نبنأ ثيح نم
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 نم برقلاب ةدئاملا ىلع رضح نمم ناكو مه فرعتو لقعلا فصن
 رك ةر ةرات تناكف اهريغو ةيبرغلا ةغللا فرعت ةينايلط ةباش زيبشلا

 بسح ىلع ةيبنجالا تاغللا ن :رم اهريغ وأ اهتغلب لكتت ةراتو اهب
 لئامتلا ةفيرظ لاخلا ةردان 3 ةعيدب تناكو نيرضاحلا تاغل

 ةيداعلا ا اسللا ةىهصق شانحلا ةتباث

 000 ةنيرظلا ت ها نساي ات كلب

 0 سا ةيلعلا ثحابلا يف لاجرلا

 هللا 'داللبلا ءاسن يف دهغي ل هنيكل ااح برغتسإو كلذ نم
 3 0 ءيشاالو لزعب لاجرلا نع اند نر هناف اطانمأ

 اذإو نهتبارق ؛ يوذو نجاوزأ عم آلا نياكي الو لزنملا ةمدخ
 ةينايلطلا يف هأ 0 لج نكي لاجرلا عم نيلكت

 :لطاخلا ف اً لاجرلا نيبو نهيب دحي ْل ذأ ءاسنأأ نم اهعم نمو
 ميدقت يف ءاديب مداخلا ىري نراكو ةرماسملاو ةرواخناو ةبواجنأو
 نييلا هيدقتب رداب اًئيش نبلط اذإو لاجرلا لبق نهب ماعطلا

 بيرقو ينجإو بيرغو قيدص نيب قرف 0 نهنم ابيرق أك نم

 نم نهرسي اب الا يقاي الو لافنحالا لك نهءاركأب لفنحم لكلاف
 8 ادق هيف لاجإو رظنلا كلذ يف نعماف لاعفالاو لاوقالا

 نا ىأرف لضفا امه ءارظنيل نييقرشملا ءاسن دئاوعب هسفن يف هنراقو

 ا اج رقابنا لكزو لدا نيفرألا دفاع
 فلتلا 0 ضرعلل نوصأو
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 فيكو تاودالا كلت نم همامأ اب دحا لك عنصي ام ارظني ىتح
 اهريغ لعني املث٠ العفيف اهب عفشتي

 فيك ايأرو ماعطلا فاح تراد مالكلا اذه يف اه انيبو
 اهفرعو ايلا يزيلكنالا تفنلاو تاودالا هذه نورضاحلا لعتسي

 نم لحما كلذل رضحب ام عيمج نا امهلعإو اميلع ىنخي دق هأر اب
 نوك نع ًالضف دالبلا لها نم نيرازج نم ذوخام هلصا ملا
 نيرضاحل !ارئاتنك هشبأو 3 ادأ دم وخل 3-6

 ل 0
 اكروضخ تتدصق ام 0 ريشلل يزيلكنالا لاقو

 نا نسانجلالا + ينلدخلا. سانلا :"الءوه ٠ نيب . ةدئاملا ب هذه": لع

 لوخد لبق ادوعنتو تاداعلاو موسرلا ىلع اكتربخا اي املطت
 نم ابارغا تغبمج دق ةدئاملا هذهو تالاحلا هذه لنم ىلع ايوروأ

 ةحايسلا ذكي لبق 3و 0 نم عيمجإو ىتش دالب

 00 ممر ام |وضقو ةدم نم |ورضح مصعن زاكي ةماقالا وأ

 ل رج ةقراككما باع ملح نلمح عيال فا ظرشلا نو
 الا نو يراد هنا وأب ف ار
 سانلاب فالتئالإو ةفراعملا ايزم كيلع ىنخيال 0 كتفرع

 ام اذه لاقو 0 ل نسحو ةطلاخناو

 سانتا ىلإ ددوتلا لاق ثيح سو هيلع هل 5 ا هيلا هشرلل



 ادا

 يفكي نكأو مالكلا عيبنإو حرشلا لاطل ماخلا اذه كلل تحرش
 18 دقو اذه دعب اهف ةلئسملا هذه دوعنسو كل هلق اه نرالا

 هللا هاش نأ دغ خلاط رع نو لكان كدلوو تنا انب متف ماعطلا تقو

 دق ةطسوبلا روبإوبنال رقتسملا اذه نع لاقتنالاو رفسلا نوكي
 اولخدو العلا ا ع مأقف ربظلا دعب ادغ رفاسيو لصو

 قلخ هيفو اعستم هدجوف زعشلا هيلا رظنف ماعطلا لحم آعيج
 لاو هليملا هلخادف لافطإو قاب 0 لاو كا

 مار دقو ًاصوصخ ةيفاحنلا ةفيخ ا[ ةكللت ا هداينعأ مدعل

 هيلع مث ا. هسبلمو هتئيه ةفل ال هيلا عراضباب كك رصخلا ل امج
 ا لازاو هحزامو هجزام كلذ هنم يزيلكنالا لع الو
 ةفلدخلا موسرلاو تفاعلا ةفرعم مزلي ام نأ ملعت ل لاقو ءارحا

 3 دالبلاو راطفالاو تاهلا بس داعلا فان 1

 زيي نم نكمل إو عالطالا ةرئاد عاستاب 0 يظع 1 كلذ

 كلت هنم خجلا ليقف عابلاو ,سانلا لاوحا نم جيملإو نسح
 اذن :لماهر اصو هبناج ىلا 0 0

 ا ةقعلم ةرفسلا ىلع همامأ دجوو اهبورشمو امرك امو ةيعمجملا

 هدلو كلذكو اهب دارملا ام ردي مل ةريبكو ةريغص احادقإو ةكوشو

 كتي هايأر امها الا يزيلكتالا امهبحاص نم اهنع اهغتسي نرا اداراف
 ايأرو همالك |ءطقي نا اديري لف رخالا فرطلا نم هبناجج نم عم
 اريصي نزا ىلع اقتلاف كلذ لثم نيرضاحلا نم دحإو لك ماما
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 ةنسلا لوا نم اهيلا مثددرتو اهيلع مثدراوت عطقتي ال

 نادوسلاو برعلا دالب ةراجت عيب نامزلا يدق نم 0

 تاهج نم ةراجتا فانصإو راجت عج هل عينج اركرم تناك
 دوجو اهترئاد يف عسوو رصم يق ةبغرلا يق داز امو ةفاك ةرومملا
 اهخيب راما فارغلتلا كلسو اهتاهج عيمجل ةلصوملا ديدخلا ككس
 تلضتإو تقولا عايض كلذب عطتتاف ابروإو دنهلا دالب نيبو

 الو نمزلا هل ليوطت ريغ نم اهتاقواب ر ومالا ترجو رابخالا

 ةرورضل اب تثدح مدع بارغالا دوجو ةرثك نفف فرصملا يف ةدايز
 اهيلاالا نروواي ال ذا تادناكوللا هذه اهنمو مثدئاوع دلبلا ف
 0 غب لاقي اك هنال اهنع ءانغتسالا مهكمي الو

 الوا اهب اوربظ يلا ندملاب ربظ مث نف ( هيلع باش ءيث' ع

 ةياتمو 15 دخت 1 ةيبم وانو قالا تال تاني
 ىنرل أو انيملا اهنال ةيردنكسالاب اهروبظ لوا ناكو متورن لاح
 الج وعلا يضل دلب لوو ةرداصلاو ةد رولا بكارملل

 رانا تعال اذكفو تينف ايش اهع ىلا كلذ ىرس مث رِغلا

 ترثك اهراث نم ابلها تفطنقإو املالظب ىرقلا تلظنسإو اهناصغا

 نوفلاتي ليلق اعو ةزاضخلاو سئانلإو ةراعلإو ندملا راثا
 بذج ا١ لغف ة نوغس و بابسالا مم خيب دك أنتو بارغالان

 هلاوح|و هينابمو رطقلا لقتتيو مهيب امرمأ نونسحيو مهلا ميولق

 ولو بارغالا ذوجو ةرث لاقتنالا اذه نوكيو هينكاس لاوحاو



 ظ اة
 درإوت اع عطقنا بابسالا هذه لجالف ةعابم دشا يف اهلها عقوو
 راكفا تلخ اهنع معاطقتابو اهلا قلخلا ددرت لقو بارغالا
 لاح ةيسانم منكر مةاناخ نم إىلع ام لولمعف مهم اهلهأ
 اهوعضو يبلا لئاكول او تاناخما تناك اهرو ملاثا دئاوعو 0
 ةدم ةيتقولا ةياقولا الآ اهنم دوصنملا نكي مذا ١ ةيافكلا قوف

 موزل الف راهنلاب امإو صوصللا ن نم ه نمالا صوصخلا لغو ليللا

 ناك ةينيكلا ادهيو م مّوغل م ال

 واننا 7-00 دق هناف 0 18 0

 لها نيب اصوصخ للملا نيب ةبحلا قئالع دوجوب نامزلا دعاسو
 دوجوو سفنلإو لاملا ىلع مالا لوصحي لودلا رئاسو رصم
 لهسو نمإو بيرغلا نراطاف رافسالل ةمزاللا ةلوهسلا عإونا
 عاقبلا رئاس نم رصم لا ساديبلا حرهو نطولا ةقرافم هيلع

 تناك ناو ةحودمم دصاقب فارطلا عينج نم اهيلع لودرإوتو
 انطوم اهذختنو اًيكسم اهب هل ذخابف ةماقالا دصقي نم موف ةنلدغ

 بهذي مث اهيلا هدلب نم ءيجيث اهلها ةلماعمو ةراجتلا دصفي نم مهنمو
 0 ا مخ اذكهو ةدلب ىلا اهنم

 مداقاب مه اب معاننع آو ملافنحا ةرثكو ابله اهلها عابط نيلو اهئاوه لا 0

 ا جازملا ليدعتو ءاوهلا رييغنل اهيف ةبغرلا ثرثك مهله
 ابوروأ لها عيمج ةلبق ثراص 'ندفلا نم هتبستكأ ابو ةعضضلا
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 هسفن ىلع ةرينك تاظنحتو هل ضرعتلا مدعل ةيمسر تابطاخمو

 ةرقتسم نكت مل لاوحالاو ريس تناك فعلا نال هعم أمو هلامو

 اطوخد دعت بارغالا تناكف ةفلاختم ءاوهالاو ةفدارتم  لاوهالاو

 ضارنالا طاسنل اهس الو ركذ ا. ةرطاخلا باب نم اهيف ةماقالإو

 ةعنلأب هز لئاسرف ميلا لضي اننوروا كهل نيب [روهسمارنا
 ةلق نع ًالضف اذهو .اطاوحا ىلع علطإو اهبلع درو نم ةفلتخم
 لزعم يف رصم تناكف ىرخالا راطقالاو رصم لها نيب قئالعلا
 لكف نالا نافدركو روفراد لهاك ةيسنانلا لاوحالا عيمج نع
 ا اهريغ دئاوف نرم ةمورحم اهدنع امب ةصئخم ت 5

 ماوحأب نيل اذ ذأ ةماعلا روما خي هي نوفرصخلاو ماكحن

 ا امو هتشيعم ليصحت يف رصنتم مهم 0
 ةقرسل و بهنلإو لنقل اك ةدساك لاعأو 0 ننايسلاةلع ةكؤررت

 هرارضاب ولو هريغ لام ىلأ لوصولا يف هركف لك اقراص باسلاو

 سن 0 4 و لح و 0 0

 مدقتلاو ةورثلا بابسأ 0 5 مدعو ف

 فارافاو هللا تافالأ طلستل مدعل إو رقفلا يلأ اهلهأ ردأ كا

 اهلها دج لو ةحالفل او ةراجتلا ةكرح تلطعتو ةعظنتسملا ةريثكلا
 ةعارزلا نم ضرالا تلطغتو ةحارلا :الم ام ةحارلا مدع نم

1١ 



 هب

 ] اهريخن ةلقو اهزش ةرثك فصوو اهرما ليومتو
 فاصوالاو ةميظعلا جالا نرم هركذنام لك خيشلا لاقق

 اذه فالخي ةيدنلا لئاكولاو:تاناخلا كلت يف عومجم ةممذلا
 راضملا كلت عيمج نم لاخ هناف فيرظلا ناكملاو فيظللا ناخلا

 هئاوه'ددجتو هئانب.نسح' نم رانملا بلجي ام ]لك ىلع لمشم
 ةحارو ةعد غي نا.نالا هبا ميتيف هتإودأ لاكو هتالخما ةفاظنو

 ام ددتي الو هرضي وا'هزفني ام دجي.الو نسي امالآ ىري ال ةعسو

 تيلف تاودالاو مزإوللا عم نم تاقرالا نم تنقو يف هجانحي
 برقي | جردنلا لغاولو لذبنسي ةروكذملا لئاكولا نم اندنع ام

 ةروصلا هذه نم
 لضافلا تغاضلا اهيا"كيل ىنخي ال يزيلكلالا لاقف

 الل بايتثالاو .اهناقواي ةئوهزت رومالا ناد لئافلا/لاعلإ
 ناكف رصم“ ىلع ترم يبلا ثافوالاك سيل اذه انتقوو اهتاببسمل

 اذه لثم ىري ال ةنس نيس رغب نالآ لقا مسا وأريسي رم
 كلت يف مزال ريغ ناك هال رضع "ردم نم ةنيدم يف ناخمأ

 ليارتالا ..دوجو ةزدنو مالت ]و قيطقالا رفق بنل تاقرالا
 اهيتأي نم ناكف ماومأو 0 اذ ذأ مهما مدعل اهب

 اهناكس نم نيضاملا راث ١" ىلع علطي وأ ن2 عدو م
 ا كلكم لوصلا فيت فؤدوو ةبيطع تافشم“ دباكي
 هيلع ةيصولل تابتاكم .ىلا جادجيت ةليؤط' ةنمزأ قرغتيو .ةهشج
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 الر ايو ا 1
 امك ىلا ميدياب 0 ظ

 ظ نولخادلا لوقي. ادب
 اهافا نم سانلا 2 برأي

 المان يارعلا با ل ا

 ايناحاس يرسم ناكل ودك
 ْ ظ نوعان بارغ انلا انرادبو .

 اهتاور قدص نياف تاورلا بذك
 5 بقعي هللا 2 اريص

 اهتاوهث ىلع تبلغ ذا سفلل
 أمسفن سرت ولا تينت اود

 اهتاغل فالئخاب بدنتو ابيف

 نم نيعلأو ادرفم .اهيف تب 0

 اهتاربع اوم ” حابصلا قوش

 العلا تإويبسلا ١ برأي لوقأو

 0 اقزاراي

 وللا نهج ديكس

 اهتانج يف دلفلا يل سه يارخا

 د اذه نسحا دنل يزيلكنالا لاق 5 ليكا ايلف
 اهيج#و اههذو رادلا كلت. ةفص ْي ةغلابملا نم داراام غلبو داحأو
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 ماد رم هللاب .]وذوعتت
 اهتنئظف افرك وو 0 كتيعدح

 ا رع رات قرود

 . ابراقع نظن ريبانز امبو

 امفز نم فخا مومسلا رح
 عنر ةيراق لاك راضي

 اذ اح غدل 1 | انا نيف

 اتقي فاعلا لل ليل

 اماح هنأر 00 0 ظ

 افآ ىلع تبحن د دق ا

 اهتاصرع ىرث كيس ثدحب 0

 0 درجلا لوبخلا 5
 اهرح بيهلت نم زج رانلاو

 اعاف ىلا ىزعت ماهجو

 امعاجرأ ىلع ًابوتكم د تدهاش

 اهتابنج ىلع اروطس ا
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 هبفاق نكلو طيقنتب صقر
 ااوذا ىلع هيف تمدق دق

 ١ع دذسي بايضل اك بابذ أهبو

 اهتانغ ىوس يغام سلا

 اهيكتف نم انقلإو مراودلا نبأ

 اهتابثو نه دسالا نسيإو انيف

 اييهجارفك# تطصو نع انرايغا

 ترصق دق ام ناذرجلا نم اهيو

 تشرفأ سفانطلاك سقانخ اهيو

 .اهأبنج ىلع تلعو اهضرا يف

 أهوسف..نرتنم برحا لهأ مش ول
 اهتاوهص نع ديصلا ,ةاكلا ىدرا

 ابل لاكشإو نادرو تانبو
 اعاوذ هك نيعلا ثوني ل

 ايهناك ان ءامد صخش ادبأ

 ادع ءاساك ىلع تيل ةماح

 اهتارذ نع 0 ىلق دق



 ارك

 ناسنالا هن ناف نويعلا يق: هرذيو نوفجلا ىلع هرثنيو مايبجالا ىلع
 0 لوا ه0 نم .نمأدوأ اهضغأ نإو ىذقت الا هنيع :

 ينقببلا/ اذه. ءاونالاب تفعتلب و ءاهسل ايرتتسي نا اهب نمل ريغ رطل
 فوزص "لع تكح دناو هال نط انا ءإمسلاو  قيطلا رطع
 ل ناش ضخ قرزلل اهايعا تلوين ناذتالا

 ةلميض يترواس يفك تبف

 قاف ميل !هباينأي نغقرلا نم
 8 نييدالل 5 ةروبشملا ةديصقلا اهب آف ةليل 25 دقلو

 ناكراد ةفص يف ىعالا نبابريهشلا كرابملا نب دمحم نب يلع نيدلا
 يل يزيلكنالا لاقف انالكب ىلستإو اهتايباب غرتأ تبف |بنكسإ
 يف اه عشنا لاقف يف دئاصقلا

 اهنلفض كرلنا يب كيكسراد
 ا وفتار شا رثكت نا

 دعاس جزا اهمع رخل

 اهتاهج.عيمج نم نادرشلإو
 هتمدع ضوعبلا اهيفأم ضعب نم

 قى ثيغارب ات دش تمدبت و

 ابماغن لع تضقر اهلل تنغ
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 هب دب الف *يش لك نم ادرخت نراكملا دجو انلئاكوو انتاناخ
 هيلع يضم نمل ليولإو هلمعتسي وأ هشرفي وأ هبرشي وا هلكاي ام

 ثوغيبلا نه تارشحلا عاونا فرضت تحت نوكي هنال ليللا اه
 ادشم اذه لش اذهسم تيبب شضغربلاو قبلإو لفثاو

 ”ششغربلاو ثوغربلاو قبلا .* اسم انيلب تأاي ثالث
 شحوا اهبأ يردأ تسلو * ىرولا يفام شحوا ةثالث

 وطاعل كدر ذم اهيف ىرب الف تايذوملا عيمجو لفلا اذكهو

 بدتو بناج لك نم ةبرت الا هيلع لاهنت رطاختإو بلقلا حريو
 يف ميرتسي الو مانملا هنفج قرطي الف بنإوجلا رئاس نم ماوطا هيلا

 انيرظدجن الو هسفن ىلع نااسنالا اهيف نمأي ال مايف الو دوعق

 اهعيرتا تطقاست اهيرفتلو تلآ طوقسلا ىلا اهعدت اهلرت هننال
 قراو رهس يف هليل يضتيو قلق يف ةدللا هيلع يضتف تلاهنأو
 بايذلا نينطو لاغبلا عمو بالكلا 0 راك امك

 كلانهو ريمحلا قيهنو ليخلا ليهصو ماو شيشكو ماعنالا ءاغرو

 ديدجتل ذفانم اهب سيلو ريجخأو ثيغملا امو مجال ثيغتسإ

 اهيلع ةريتح تاوك و ةريغص تاخض ريغ هزوضالا لوخدو ءإومل

 تنلغا نأ عضولا ةمكحمالو عنصلا ةنقتم ريغ باشخالا نم بإوبإ

 لو راضملا تبلج تحقن نإو راهلاب ليللا هبتشإو راولالا تبج
 رحا يفو ريرهز ًاتشلا يف يبف رابغلاو دربلإو رحلا عفد يف اهب عفنتي
 هلخغل بارتلل لابرغو ماوهلاو تارشحل نكسم اهنقسو ريعسو ران



 لضقك

 ةفلالو ةبحلا ىلع لدي مالكب هسنج ءانبأ نم دحإو عم رك انلوخد

 اوس انبحاص ردق رظع ىلع لدت لاح لكى لع يف هدلإو هل لاقف
 هذه لثم رادب لزني نا هل نكم ل كلذ الول ذا هريغل وال تناك

 يزيلكالا لخد ذا هوحنو مالكلا اذه هي اه اهيبو
 ادإج لالا اذهب .ةماقالا ةةيفيك هفرغلو دل :مزلي اعمل سو

 هل لاقو ضرالا . رم برقي لحما ىلعا نه لزان طيخ ىلا هل
 هنكرحب كرخب هكرحو لبحلا اذه دشف هديرم ام يش كل مزل اذ
 غب هب كيتأي ديرت اه بخ كيلا نع مداخن هعيسي سرج

 .لاقف هقالخأ ىلع ىثأو كيلو كلذ نم زيبا رسف:تقو تبرقأ

 رار ذه (لثم يف ناسنالا نأ ذاتسالا اهيا كربلا ةيريلكتالا
 ملل اهباعصا ن نالدثدل مولي اه تلط نع .لبخا مهن نال قبال

 ناكملا 1 يلا طوبرم نوناق
 مهلعو هبلط نم عنتباوا ل مزلي ام بلط ءاوس هب لزني يذلا

 ناككلا اذه سيلا خيشلا "هل لاقف ٠ اهمآدا بحي ضورف لحم لك
 فرعي ناخوه لب ل لاقف هدنع تلزن كبابحا ضعبلوأ كل

 0 هطسداب قم ةماقثل دعم وهو ( ليتوأ )و ١ (ةدناكول ) ظفلب

 يلا تال دلل مع اال نو: قيرئابنا طم بازعالا

 نوذتعي جيرفالا ىرأ هللا ناس : زيمشلا ١لاقف. لياكولاب مكدنع فرعت
 0 اما لك ءاناخن ىتح ءايشالا .عيمج ناقلاب

 نم ناكب لزن اذا رفاسملا ىرنف 2 انكر اانا يف انلماستك



 "را

 ةرشع ةيداحا ةرماسملا

 تادنكوللاو تاناخا

 تاناخ نم ناخ يق 3 ةيردنكسا ولخدو آعيمس |وراش مث
 زوبإو رضي نا ىلا دب ' اوه تاذئاكوللاب ةقوّرفللا قيرفلسملا

 تالخلا 0 قبسي ملةيشلا 'ناكالو ةظنسوبلا
 هسفن يف نظ رصب؛ 1 0 ِق هتاقؤأ 9 *

 0 ناك هنكلو هبابحا دحال وا يزيلكتالل اراد 2 ناخ

 هاري ام بهعتيف'هتفاظلو هتاشورفف 7 هنيغلو هقنور ل

 دق مثدجوو لخلا اذه ىلع نيدرإولا نيرفاشملا ةزثك نم اسال

 تانادعبسشو ةزتبارطو نابالودو ناريرس اهب ةربح هدلولو هل اوضضخ

 فشانملاو نوياضلاو ”الا نم مزليت ام عيمج اهيفو ةقافذ ةعاسو

 لاثمأ نم ناننالل مزلي هاسع امن "يش. صقتي ال ثيحي يناركلاو
 د اذ انبحاص' يزيلكلالا نوكي نا مزلي  هدلؤل لاقف: كلذ

 افصلا هذهب ليج لزام هل نوكي ىتخ ةهظع ةورثو زيك
 يع فلام دقو هدلو هل لاقف تاقَو ادا هذبب صاغ

 لك فو ةفاطإو ةفرش ان نم ظنا تافغو تارجج كلا
 نأ نظافشكا اوان انه لدي ةريثكلا تاودالاو -ةرشللا نم اهتم

 دنع هتذهاش دقؤ هناكا دخال لب هل كلن تسيل راذلا هذه
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 قيرطلا ىلا ىبنهأ ناف اف ةقلخت ةبسلاب ناسنالا كلزكق ةبعرلأ

 لضاو نلض ةنع لدع نإو لصتإو لصو قنا
 ىلا الصو توا ىلا ىعللا اذه يف لوفلا منيب دنما دقو

 ةيرديكتسا

 ةرهاقلا ريب ةفاسملا انعطق دق جيلا يزيلكنالا لاقف
 تاعاس عبرا هي ايزيلكنا ًاليم نونالثو ةئام م ةب در ذفكضأو

 ديدحا 000 ذه علف لب ار ةضاس نشلو

 بيجملا عارتخالا اذه نم نسحأ ملعت له ماكاو مل ةعبرأ وحن
 بيرغلا نءزلا اذه يف ةليوطلا ةفاسلنا كلت عطنا يبس ناك يذلا

 يزيلكنالا يلا لسوف ةيردنكسالاب ةكنلا فقوم يف اولزن مها مث
 :اهحف ايف هنم.اهذخاف ةطسوبلا ةعددع للا ده نع ةقرو كلانه

 ال يشلا لاق يكس ببس رعتا نيشلل لافو يلم كلحض اهأرقو
 يزيلكنالا لاقف تئش نأ من لاق هموت ديرتا لاق

 نم يدلإو وهو انة ةقرولا هذهب رطسملا ١ مالكلا نا

 قيرطلا بسب ةنيدمبأ هذه نيبو اننيبو ةردنول نم نيتعاس ذنم
 نم رثثكا زيشلا بيعف لوم ئإلا ةثالث ون اهيلا هكلسن يذلا

 دعب كلل .حرشأس يزيلكتالا هل لاقف روبإولا ةعرس نم هيي
 ىلاعت هلا كاش نأ بيلا رمل انه يبس ةحاوتمالا
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 انيك سساولاو توارفا م ا مملصواف
 .ناد نالا اهلعوه يللا ةجردلا ىل | معلا لصو ىتح تادوجوملا

 لاي نمز لك لب اهدنع فوقولا بجي يبلا ةجردلا تسيل تناك

 عونلا لقنت اف هدئاوعودل اوحأ هيض اعيش لع تابت

 ثيحو ' ةيثالأ ن 0 نامزالا فيرشبلا

 ١> هل نيمو تح أ لع ناسنالل ثعابربكا ن اربظ كلذ مع

 انأو عن . يشل 7 أيل تايجر عع
 ام كسح ىلع هقف أوي أم ءانسشالا, دارفأ نم درف لك مح ةاكلع

 نع جرخي مو قحتسا ام ا دنسإو قحل فو ناف هلع
 ةحار هلاعل تناك ةمولعملا نيئاونلإاب ةيسرا

 هسفن قف اهروصو:اط نسيل.:ام. ءايشالا ذارفا كنا بسن نإو ةان

 ا 0 عقوو ةمالسلا 9 ع

 نيب شيعيو نيقزارلا ريخ وهو هقزرو نيب 'ام نم هقلخ يذلا
 هتايح ةدم ةلاحلا هذه ىلع رسيو مالاو سواسوو ماهواو تالايخ

 ..ناسنالا .لقع نأ ملعف هتام دعب نييملا ب باذعلا ىلا هرم لويو

 اا اا نع آلقان 00 نيل

 0 ةيعرلا لاوحا نا اكف هتيعرل ةبسنلاب ا ني

 ىلا يرسي لعف ى 9 ام لكو كلملا لاوحاب



 لكل

 الا نكي ل ةفشكتسا ام عيمحو تانئاكلا رادم اهيلع ينلا ةيقيقحلا

 ةيغيكلا ثيح نم اهضعب ىلأ اهتسنو تادوجوملا يف هنح ةعتنا

 711111 ادع يف قانالا عبلا كلل تافصلاو لاعفالاو
 الا مثالا نم ةما دجت لاننا كلذ ىلع ليلدلإو نالا ةللعي ام ٍلعي

 الل سسوس اذهو ىرخا ةلاح ىلإ ِ نم تلقتنا دقو
 تلقتتا دق ةنس نيعبرا وحت نم لاح ءاوس يف تناك ةمأ نم مف

 اهريبدت نسح نمآلا كاذ امو ةما لوأ 9
 مالا اهتوطس ىفخت تناك ةمأ نم مو اهن 00 ةقفأ 00 ةرادأو
 د02 1 نااقرما ةبقاع ناكو مدعلاو رامدلا ىلا اهاخ ل"

 0 ل ككاو هلال لذلا نعال لل 0 اهريغ قر
 ىه الل ةبسنلاب ناسنالا عون نأ لع انه نمو ةناكلا ولع نم هيل
 لب ماعنالاك عتري اليوط اتمز لهجلا راحب يف اًقراغ ناك نالا هيلع
 رمساف اقيرمإو ابسأو ايقيرفاب ةشحونملا عالا لم اككايفن م

 سانلا اهب رطضا يبلا بابسالا تدجو ىتح كلذ ىلع رنالا م
 ندهتلا ءىدابمو رانا ة'الع مهيب تبدف عامتجالاو ةفلالا ىلأ

 21+ اوكش ارايدو ئرقو اراضمإو اندم اوطنخا ما كلذو

 نزاكف لماختإو لماعتلاو طبرلإو طبضلا ىلا اوجانحاف اهيف
 رولعلاو عئارشلاو نيناونلا دوجول عئارذلاو بابسالا نم كلذ
 يف معلا ادب تقولا كلذ رف فئاطللارئاسو فراعملاو
 اهلابجم عئارشلا نم |وقلعتف عاسنالا بح قلخلا يف بدو عاقبلا



 اا

 ناكاكو نالنفلاو نايغلطل اول اول إو ررضلا يف لاوحمالا ضان
 هتعاص نرفع يف ايتن وكي دق هلاكب مثلا اذه يف ايس قفا
 برلا بضغي ابق كلذ هعقويف هلاعا ءيش يف غوقولاو هلالضو
 دوجلو ىلع لدي امم هلك اذه نأ تين الون برقلا لزانم ني هعنبتو
 هتاقولخم نم ةرذ لك ف عدوا يذلا ريكحلا عدبملاو ميلعلا عناصلا

 قو ) نونكملا هباتك ب ىلاعت لاق هثايا فيطلو. هفنش فئاطل

 (نورضبت الفأ كفنا يو نيتقوبلل تاي نضرالا

 هلا ىلع لدت + ةيآ هل ةيش لك ينف
 هالؤإو هم ام دو هالوم ةودح دنعلا ىذعتي:كفيكف
 كلملاو ةمئيلخلا ةوئض ناسنالا نا كلم ال 0 لاق

 تالاىلا نم هيلا لصو ام ىلا صو دقو ةُعيل | يف هريخ ىلع ةقيلخلا

 راكق انيق ايش ةدغلاو جيردللاب ةيلاعلا تاجنردلإو ةبظعلا
 راثالا نم ءينش ىلع فقو وا رارسالا نوم رس هل ففشكتا الك
 راصغالا نم كلذك لزي ملو اذكهو هقوف ام ٍتلظو هريغ نع تحب
 هلاح وكي اذكو ةرضاحلا مايالا هذن ىلا ةيلاخلا نامزالاو ةئدقلا
 ةرئاذ تعستا الطف قبش ام لع نسايفلاب ةلباقلا راصعالا يق
 انتاثودكم تفئاطلو تانئاككلا رارسا نم ءيش ىلع ةقوقوب هفانتكتسا
 ع عالطالا نأ نا واقبل هتزيصل روز عستيف هلع ةرعاد ثغستا

 رلن ىلع علطا انلكو اهنم عتنإو ىلوالا نم ظعا ئرخا تانونكم
 شيضاؤنلإو ةيفرمعلا نييناوقلل لّضو ةقيترظلا هذهبو هريغ ةنم جتتشا



 ا

 هريدو مق ذل نما خيراوهسف ءاملا يق عدوملا رتسل ١ اذه لاغتسا نم

 ةردقو ةدارا يذلا تقولا يف الآ هزبظين لو
 رغضو هفعض عم ناسنالا ةروص رهاظل رظن نم تلا لاق

 هلاوحإو ةراثآ بيتعو هلاعفال رظنو هتفاحتو هئاضغأ ةقدواهتنج

 هنهفض عج هناك تيب ىلا 4 كلل ةن إف دهب لو اعبكتو بفرتاتسل
 7 هنم للضحيل هركفو هرظن ةوقب هرشاب نوكلا يف فرصتي هرغضو
 هرؤجف ءاوللا لع لادحا ذقوأرتف هدئاوفو 3 هدضاقمو هضارغأ

 ةراثف راهتالاو لوادحلا هب المو رافنلإو راجلا هب بوجي راص
 هس عفري ة ةراتو 0000 0 ةراتو هغبجي 0 ءاللأ هنب 5

 قرف ريغ نم ةغفترملاو ةضفخلا ضرالا ىور ىتح هضفخي ةزاثو

 اطاوحا عينج يف ةداقتم هدي 0 ضرالا تناكق ةعقبون ةعقب نيب
 رانلا رخ كلذكو اهتاكربب هيلع تقدغإو اهتاريخ هل تربظاف هيلا
 لق ةيرثل اذ ةئربلا هحلاصم يف اهلعتسي همدخ نبق نم تراضف
 ةفارصت اكو هلعاط تحت لد دقو الآ تاقولخلا نم ءيش نكي

 عضاخب ءاملإو بارتلإو ءاوطإو رانلاو تابنلإو ناويحتا عوج هتضبقو
 كللالاك بت ةبسلا+ ناتننالا لق ةيلوصو ةسابلا نغذِم هتوطسل
 لاق هتفالخ نم هناس هللا هم ام ىضلتت#ك كلذ ةتتعرل ةبسنلاب

 قلخ يذلا وه هناجس لاقو ةفيلخ ضرالا يف لعاج ينا ىلاغت
 ةرظنو هركف لمعتسي هنا اك ناسنالا نكلو اع ضرالا يف ان

 يف ركذ ام ليعتسي لاوغالا ريخ ىلا لولصولاو لاكلا لوضح ف



11 

 نم ةداتملا قرطل اب عرزنملا ةيك نراقي نمو عاملا لك يف ةورثلا
 رادنملا يف, رك ويك كرف اند دنع ةرألا عرزنم وه أب لبق

 ناككفاكلا دال ف كمرالا كحلض' ةالتول وصحن إو نيدادفلا

 ىلع ةفوقوم ةع ةعارزلا تناكف عرازلل ةوق وأ هتوق ردقب الأ عرزي ال

 ةيراخلا تالالا لاعتسا ةطساوبف نالأ امإو هادعتت ال نيعم دح

 هذه نع جتورخلا هل نكما كلذ هبا امون حنو ٍييرلاو ترحل يف
 سار اهب دادزي تان ةدع ىلع لوصحمإو اهيف عاستالاو دودحلا
 روهالا هذه عيبجت ميظنتلإو ةدأ هضرأ حالصأو هحابرإ أو هلام

 ثناك ام فاعضا تدادزإو تنسحتدق ةعانصلاو او رابغ كفوو

 راخبا اذه الولو جرلإو مدقتلا ةدايز يف ةذخا ١ تلاز امو هيلع
 نم نرالا هب ةعتبتم يف ام ةمورحم ضرالا عاقب بلاغ ثناكل

 ىرخالا دالبلا ل 3 نم نيمورحم اهلهإو اهتاعورزم

 ذغم ىوقأ راخلا لاعتسانأ راصنخالاب كل لوقإو اهتالوصحمو

 باكو ةيغش إو قتورلابق هرهاظ انآ هنطانو كراننالا ماظل
 ةعس ىلأ هو منعا

 ازاي 200 0 ةلطل اجلا نسح رانا تدانعا

 دكاتو فالدخالاو ءاضغبلاو ةشحولا تابجوم نم مهيب ناك ام
 نوكي ال ذا فارغلبلاب ل 0 انثالا لاعتساب كلذ

 جن كلذ لكو ةعفنملا ةطب ار نم ئوقأ ةطبار اهضعبو قلختا نيب
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 ظ ةكربلاو
 اب اهدتإوت تعا نم يناكيالا لاق

 ةعيظنلا ثداوحلا نم اهيلع ءرطي امف ةيلكأا ةدعاسملا نم اهضعبو
 راطقالا رئاس نم قازرالا لقتتتو رابخالا لصتف طحت |و ءالغلاك

 ةره ريغ لصح 5 قلخلا رعشي نأ نود نم فاعسالا لصحيو

 ةرومعلا ميلاقأ نم ملقا يف كلذ لثم لصحاذأ ناك اهروهظ لبقو
 00 دوج دس الارخا ملقأ نم ةدعاسم هيلا لصت 7 نا نكي م

 اضعب مضعب للا نمر ضب  ضانلا نان تح ديدشوالب و

 لصح اذا ١ كلذكو مدالوأ اوعابو في او مرلا اولكا ١ع

 00 الا قدافو شارل نسب الل يلم
 نا اذه نم معف كلذ دعب هيلا دوعلاو مايا ضعب هتقرافم ةكسلا

 دق مهمأ ةرثكو مهشاعم ةرئاد عاستإو سانلا نيب ريسينلا لوصح

 تاعيبملا فانصا لمات نمو ةفلاسلا مايالا يف هيلع ناك اع داز

 اناف هتعفنم ديزمو راخبلا ةدئاف هدنع قفحت هكاونل إو تاورضخملا نم

 .ثافوا عيمج هي اهدالب دعبو اهعاونا فالدخا ىلع هكاوفلا ىرب
 رم ابيف يرن تناك ام اهنا عم ةيرصملا دالبلا ىلا ةبولجم ةنسلا

 الول كلذ نكي ناك ةينيك يابف ةيرطلا تاورضخلا اذكو لبق
 ييرخشل و عئابلا نم لكل ةددعتم تارم هب لصح دق راخلا لامتسا
 ةرئاذ تعستإو عافتلا لك يف عئاضبلإو تاورضخم إو هكاوفلا لقت
 ةجرد تدادزإو هجابرا ةرثكل عرزلا يق ةبغرلا ةراكي ةحالفلا
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 روخنإو ةراودلا قوط ساخنلا ليقو نونلا دعب ةمبجملا ءاخاب
 هتدجتي 15و ىيخ هيف. نوكي يذلل راسملاو بلا ىتي روكا
 ءالطل نهدلا هيف عضوي فرظ نهدملا هيفو بدالأ ةمدقتم ةجرت يف

 0 ضعي

 0 0 ا ةكبلا

 هدعب سيل قيرطلا اذه يف فقومرخا اذه يزيلكتالا لاف
 نم قئاقدو ةريسي ةدمزألا .اهيلع قبب لو ةيريدكسا يف بفقولل الا
 ل 1 جريثكأ ريغ نمِزلأ

 بس ناضتالا و : جلال غي راه: كفل هللا نايس ديشلا لاق .

 نع فبل ف نابنالا يفتي راص يح اذيدش راتب اذه ٠
 راصف مدي ضعب وأ 22 مايأ ةدع و مأيأ ضعبب ذم ةدع

 اهيلا عجريو ةيردفكسالا ىلا ةرهاقلا نم رفاسي نا ناسنالل نكي
 وبكل نإ نيغوبس |:ةدم يف الا كللذ هنكم ال ناك نا | دعب هموي نم

 خي قي رتكيإلا نم ةرمرفاس هنا ينربخأ يباح ضعب نأ ىتح

 جر دتف اي نييثالث دعب.ّآلا .اهيلا لصي ملف ةرهاقلا ديرير جلا
 يذلا هلام ! ٠ رم هيلع زفوت اعالضف رع ا نانا

 قئابشملا نم مويباكي ناك أم ريك نم جيارتسإ اذ ونة نا مر

 مب الو اهنع ولخي كوكي م يتلا بعاصملاو قتئاوعلاو تعغانملاو
 ريخلا :نم ]طام زفؤأ امو ةكسسلا هذه دئاوف نثبكا اف .اننم:رفاشم

1 
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 ظنلدلا ال اهلبق يذلا فرحا ةحتف نايبل ءاطل هذه نشل لاق
 ا ءاه تسيلف *ابلا دعب يبلا ءاطا اهريظنو اهب

 لعلوارقث الو مسرت : اهنوكل ةيمسر ءاه اهنومسيو ببسلا اذه كلذك
 ءابع يف |وعنص ا ةزق ابنيع لادباب ةبرع 1 7 ةلكلا هذه
 فرحي يبرع وه لاقو (هبأ ):روكذملا باكل ١ همسر دتف

 لؤقيو ءايلأ ةبرع ظفل ىلع ديزي ساملا ضعبو ءابع هنحصو

0 

 7 نيل  نلخ يف: ةيرعلا يف لاشناف .يريلكلالا لاق
 روكذملا

 ةلجغ يبرعلاب وه روكذملا باتكلا يف لاق . خيتلا لاق
 يلا ينو لاحو هرخأ فقولا ءاهو ماللإو ميحاو ةلملا نيعلا متن

 او 201) اهلثم يشثو ةجاردو يغملا اهبلع ملعتيل يبصلل ذخت
 يبلا ةلالا كيرحتلاب ةلبملا اضيا هيفو سومافلا يف اك ةيزاز اضيا

 ةلاحما وا بالودلاو لاجتو لاجتإو لت عيجتاو رونلا اهرحي
 ىلع ةلهملا قلطت نالإو ( ه١ ) لاقثالا ابيلع ليحت فلاوت بشخو

 ةيرعلا يف اهعنإو. ضرالا ىلع ةبرعلا .اهبريسن ينل ةراذلا كلت
 كرحتا موردي ماذا ريدتسم ءيش لكو ةرودمولادلا مكب ةراود

 ةراود وهف كرحت وأ راد اذاف ءافلإو لادلا نب ةراوفو ةراودوهف

 اهيف يذلا روحلا لكا نم ةراودلا بقث عستا اذإو امهضب ةراوفو
 ساخن ةبشخلا هذه ىستف قيضيل بشخ ةعطق اهبتث يف تعضو



 1و

 ناننالا نال ( رسكلاب ) ةريعلا هنمو جراخلل ىلا نيعلا لخاد نم
 ليعي نليبنالا نال ربعملا هنمو بئلغلا ىلا ,دهانشلا نم,هيف لتح
 تايب هلال نيبعللا تمم ىلابلا ىلا رجل ىف ررلغ نصل ني ةيطسلا
 يمس هنمو (.ب رج يلاثلا١ ةيئاخلا ىلاعلل لل ىلا فيس اذ
 ا و ا ا مالك 001

 اذاف الي روج مايقال لبق ظفللا ن ال همالك يف كورغأ

 ةنمو ( عرب )ثلاثلا ٠ نايبلاو ةفرعملا ىلا لقتنأ بارعالا ةلخد ٠
 ا ديازتو لماكت اذا اذك يف عرب نالف
 ةنمو ( ب عر ) نساخلا جراخلا ىلأ لخادلا نمالقتتم_هنوكل
 ىلا لاح نم هثودح دنع لقتتي ناسنالا نال بعر. فول لاقي

 نولقتني سانلا نال عبرلا ةنمو ( عبر ع ٠ ىرخأ لاح

 (1 )اهيلإو اهنم
 لثم روبعلاو لاقتنالا ىلع لدت ( بر ع) ةدام امانه لعف

 نحن يذلأ صوصخلا| كرا اذ ىنعملا اذه ةبسانمو(ر ب ع)

 برعلا مالك هي دن مل انكلو.اهيف ءافخال ةرهاظ ةحشإو هددصب
 ةبرعلا ظفل قالطأ منع لقن نم اندجو الو منم برق نم الو
 كرثلا مالكو نيدلوملا 1 ىف هعمس اغا روكاتللا سيكا لغ
 تاغللا ةجثل بحاص ثيارو .مهتغل نم تلاعتو مهطل اخ دنق

 (ةنهرأ)اذكه بنلالاب .هبنكو ثالكلا نم :ىكذ انفي هدروأ
 .هارلا دعب ينبلا هاا هذهاف يزيلكنالا لاق“.



 ع<7ىى

 برعم رفص نم فورعم ردق ةلطيملا سوماقلا فو ءاولحا عناص
 يذلا ءاعولل لاقيو ةصبخم ةصيبختا هيف عنصت يذلا فرظلاو هليتاب
 ب 5 نابرعم اهو نييحو نجاط ضيا لاقيو ةالقم هيلع ىلقي

 اال راح ابمئامو رجاك ىلا ال فو سواق
 لاقي رانلا نع لزننل ردقلا اهب كس يلا ةقرخإو هبات برعم
 ردقلاب قلعتي ام ضعب اذه لاعجاب اطزنأ اهلعجإو لاعجلا اه
 فنكتلذ لوقلا بعشتو مالكلا لاطل هعبج ءافيتسا يف انذخا ولو
 اهب قلعتي امو ةبرعلا ىلع مالكلا ىلا لقتننو ردنلا اذهب

 لها ةغلبي ةبرعلا ليلغلا ءافش يف يجانخلا باهشلا لاق
 ةلجد لثم يراجلا ءاللا طسو يف ىحر اهيف لمعي ةنيفس ةريزجما
 لرد ًالانإو محملا هلق "نسا بق ةدلوق شوايزج هل اهيا

 0 نامل ( هيف نحن اموهو ) ةبرع ىلا بكرإلا له
 همالك ( هأ ) رهاظلا وهو يبرع ريغ

 لا اهيلاع ميت راني )هدام نا يزارلاريضت قو

 هترابع صنو لاقتنالاو روبعلا ىلع لدت ( بر ع) اهم يلا
 افاق اق ىو (رانب ع) نم اهيكرتو ةرابعلا ةعشلانلا ةلكشللا
 رالطراعلا هلم (ر نت ع) والاف لاقنالاو رولا ديفت ةقسلا
 فرخ ىلا فرح: نم لقتنا اذا الا اهب لكتي نا هنكمال ناسنالا

 هملفن نهذ نم ىنعملا لقتي ةرابعلا كلت ببسب هنال اضياو رخا
 لقتنت ةعمدلا كلت نال ( متلاب ) :ةربملا هنمو عماسلا نهذ ىلإ
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 00 لاقو اهحتتب ديبع وبإ هأورو داصلارسكب هأور

 ىنج نبأ لاق ساخنل إو رفصلا رودق داصلاو ةراجما مارب '
 ديتع لأ ةياورب ووو رس

 تيممامناردفلا تا ىرا انإو لاق داصلا تن. ناديصلا نم
 ا«ظررابلغلا نءدردفلا يف ا! اكللذو فكل ووو 0 اداص

 لاب ةعغلبخللو ةراامملااهيبديتت كلذلو تارولاو كا
 ماعلا

 الغ اهيجس اذا انعرافئؤتتتوب عا اةنططاع د قناوباع ارو
 سرفلا ةفص يف سيفلا ءرمأ لوق اذهب تركذو ( ها )
 همازتسل اراك فاح سلا اع

 : رلجرم ل هبمح هيف شاج اذا

 ةذاشألزتدالاو . فانلا ناكتلاب كقتخي ناسقالا ليقح بقتلا

 < نب هرريسربم ةكرصلفا سرا انه الاي
 نساحلا نم ردقلا لجرملاو طوسلا نم كلذ ىنكو ردقلا شيجت
 نيخاستلا ديرد نبا لاقو ةثنوم يو لجرم ردق لك لبقو
 ةييكشو هنا الو نافعت |ولاق دق“ مع ارا طن دوال لجارلا

 رسكت دقو فاكلا خب تفك ةريغصلا ردفلل لاقيو اهبورع لجرملا
 اهيف خيطي يتلا رددلل ةماعلا نم مهطلافغ ضعبو كرتلا لوقتو
 خي ا ءاه ريغبريبجخ“ هبرعمو يسرافلا هريكدت فرحم وهو ةرجت

 دق ةلطلا اضيأ ايفو تاغللا ةيغل يفك ءاجلاب هريجخو:.سوفافلا



 نفر

 ' رعاشلا لوق ركذت لهخ يزيلكنالا لاف
 + اانا اكو لوك دخلا اق غيار

 امص ةلحملا يف اهذ لابانق

 يتلاوبةدتني لوا ةديس : ىلا هذشنا أذكه من يتلا لاق

 ا يضر ثبأث نجل كلا فيرأرا# ادب, تلح: هلكزحأ

 ايبا لزم هن رو عجلا لاح
 ةنك ريخلا رطت قدص نامدنو

 ..امرضخ تايشعلا ضايف حارانا ظ
 يييش قفاوو ينكر هب ثلصو

 امولم ىادتلا هل اضع 6 و

 : اهّوزرو بورحا رم انن ىقبأو

 امرمرع اعمجو اعاردأو ف 9

 1 كلم إو املا قافاةريغا اذا

 تايمر اهط حراك 0
 انتوبب لوح داضلا ::.ددف شبس

 1 حالا ف انكم 2 ككباعفأ :٠

 انتويب لوح داصلا رودق تبنح بدجلا دعشااذ لؤقي
 ريك طحتل إو بدجملا هم نووعطي من ينعي ةّئاق ليخ ةعاج

 دبل 20000 نايك نأ ديص هعججو رفصلا داصلاو

 د بناذم اهيف ناديصلا نمر وسو



 1/ا

 رخا ىلع *اعدلا يس لوقي ًالجر تعمس :يزيلكتالا لاق
 ْ 5 |يف 2 0 ىلا

 5 هيلأ دعا 2 يا ىلا نيتيفن 30 ردقاا
 ةئل اني هللا هامر صختلا ىلع 0 ةثلاث لبجما

 لبلاك ةميظع ةيهادب يأ يقاثالأ
 رعاشلا لوق ىنعم اف يزيلكتالا لاق

 دوا ريغ دوش ةيوإؤر < ”ةعمد عافيلاك عامج_ردقو

 عافيلإو ةهظع تناك أذا ةعماجو عاج دق لاقي ٠ حشلا لاق

 0 ادبكلاوا هدا تنال مد ةهمد ردق لاقيو 7

 0 ردقلاو هب 3 أم يسفر 6

 ديبع يبا نع ةديس نبا هلقن روزجما 5 يلا يي ا

 دولص يف دلصتر دنلا تدلص لاقي جنا | ةئيطب ريغ يأ دولصريغو

 5 اهملظعل ابليوحت ىاطي ال ةنباث تناك اذا ةيسار ردق لافيو

 مارب اهعج ةرابجحا نم ردقلا ةمربلإو تايسأر رودقو ليزغتلا

 عطقي. نم وهو مربملا اهعناصو نخسدك مربو درصك مربو لابجك

 يثنو ةلكيلا اسييلت يبلا مث عامجلا ماربلا ربكآو لابجمتا نم اهترابت
 رب هاديصلاو ةديصعلاو ملا اهيذ مونيظل ناءيحلا فيتني يبلا



0 

 هلوق ذفنيف ءاش ام لوقي هنال هب يمس ليعتك ليق هلصإو كلما

 1 دقو لوقيب ةيظع ارردخ علما اذهب تضوابضالا دحاو

 ناويد يف ريمالا فارشأ اهبصنم ىلع ياو تفرشثا ربكلا يف ليلا
 ردقلا هذه ظع يق غلاب دقو هل بوسنللا تيبلا ردص يق وأ هبصنم

 كلذك نكت مل نإو ليلك يبغ

 .٠ اهب كلدلر وج تزن. هليطيفنمنلا
 ردقلا صصخلا يف ةديس نب ١ لاق. ةثنّوم ردقلا خجْشلا لاق

 دقو كلذريغ لغرسكت الو رودق اهعجو- ىثلا انهف ريطي يبلا

 رّدقم قرمو اهتخم (رصنو برضك) اهردقإو اهردقا اهتردق

 ايف نيطلا رادتقالاو ردنلا يف ذيل ام ”يدنلاو ردقلا يف خوبطم
 - ركذ هلرم دقو اهداوس ردقلا مافتو يرودقردقلا عئابزو ٠ ىهتنأ
 اهناك رابثعأ ردق:ةئيظعلا ردغلل لاقيإو:نينل ايبلا تريعيبلا ف

 الا قولا داو . اهربكو امظعل عطق رشع 9

 ةيثو يرام زك دلل +
 ابفاثالا“ 00 دعب ا تغناأ
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 28 نم تسدلا طق لان ام

 رطقسإو هجولا ماخم ريغ
 هع ىلع كسدلا ا

 رطقلا ىلع تسدلا بلقإو
 رهظت ال ردنلا ناوهو يث انه اه يتب نكلو هنم دارملا ىهتنا

 هلملخ ةسرانلا :يق ةظفللا ا ةزج ولم نم كذا ءيعط سلكت مل
 ةيسرافلاب وهو ةيقوفلا ءايلا دعب ةيحتا ءايلاب يبسد ظنل نم ذوخام

 هزت الف ةزجاك/ ديلا ليج تالا نم وعنا لوط
 هبرعمو هلادرسكو هئاي فذحب هيف |وفرصت ماوعلاو نوداوملا
 هانعم نا الا ربكلاب تسد ظفل ةيسرافلا يف دجويو هتنلاب تسد
 يماع ردقلا ىنعم ف تسد ظنل لاعتسا ناركذ ام مع دنقربشلا

 ردقلاب تربع اذطو برعم الو يلرعب سبيل دلوم

 مالك يف هير اب ردقلاو تسدلاب تركذ يزيلكنالا لاق
 مز ةلير لحب ديجل دلو ههنا ركتا ل سورا ١

 تفرشا ردقلا يف ليفلا لثك ردقو

 بصنم تسد يف ليقاك بضم لع

 يئاردبلا هب داما فانا ركيوه ردقو لق ٠ علا لا
 فاقلا متنب ردنلا يف هلوق نم ردنلإو مولعم ءافلاب ليفلإو اهيف نيم
 ربنم نزو ىلع ميلا رسكب بصنم ىلع هلوق يف بصخلاو رادقملا ىنعب
 ليقاك هلوق يف لبفلإو ٌتاوق ثالث هل ردفلا هيلع بصتت ديدح

1 
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 هذه نذ [راعتسم

 4 نلاغ
 ون يروا دي الع سرلا هلأ نم

 انلإ ةاج ان اهلل اهلورق
 هن دشي رزأ الو ريزولا وهف

 : هام الب رحب هك ضورعلا لئم
 هانعن فيالدخال اكرتنشم .نوكي خا هيف صي ال ليقو لاق من

 هي ءاوانع اة ييرولا فو ديلا نمي ميسرافلا ف ةاذ نشل ق
 يريزحا اهعجو: راقلا تسدو ةليح ةليحتإو 1 ساتبللا

 يذل ]وال تلتف:قتسدلا هراعا جلذلا ىلا هللا كتذشن هلوقف

 ديلا فخ فيللا تللذ ساجر نان اماستح للا انه قب للام
 بولغلللو تسدلا هل مت بلاغلل نولوتيو:تسدلا هيلع مت يذلا

 كثسد ويخالا ٠:زمو ثسدلا هيلغ بلقإو قسدلا هيلع مح

 رعاشلا لاف غيطنلا
 انضراب نرولزرالا ذاس نولوفي

 قياؤس ليتعو لاه رْظ راضو
 انإو :نافزلا عاش ل تلظ

 قدايبلا توسدلا ىرخأ يفنزرفت آ
 دبع نب ناملش اق احلا رذنل ةفاغلا هلتغتست تسدلاو

 : طفت اب تقلي ناكو نإ ناؤيدلا لف ١ ضعب ئئ قحا
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 ةغللا ةهج نم اهب قلعتي امو امزإولو تاروكذملا هذه يف هملعت ام
 عطقل ةعانصلا ةهج رم اهيف هفرعا ام انا تحرش اك ةيبرعلا

 ةبسانملا نع جرخ الو قيرطلا نم يتب ام كلذب

 لصوو ظفحأ,هتب :ا ام حرشأسو كلذ كل يتلا لاقف
 ةيرعم لادلا تب يف تسدلا ةظفل اماف هتركذ ايف يلع هيلا

 ىنعملا اذه يف يو ءارصصلا اهنم ناعم ةلمج يلع ةيبرعلا يف قلطت
 روكذملا ىنحملاب يسراف ظفل ةيبحملا نيشلاب تشد نم ةبرعم
 هل اضيا يسراف ظنل يو ديا ةبرعم هريغ قو
 ردصلاو ريزولاو ةرصنلاو ةعفنملاو ديلا اهنم ىنعمرشع ةسمخ ون
 عم”ينبلإو ةدحاولا ةبعللإو زارطلاو ةيلغلاو ةوقلاو .عيفرلا مانلإو
 ياينلإ نيو ملطاكلا هدملا حلت جدلا 00 9 ةمانلا هدارفأ .

 اذكهو ليدنملا ىلا ليوارسلا نم هدارفا ةمانلا هترازجا ةلماكلا اضيا
 د اا طسدلا شرما 1 ةغللا كلت لها نم هتفرع اك

 ةاوجم ةرابع يثو ( هأ 7 تابرعم تيبلأ ردصو قرول إو بايثلا نمو
 ءاملعلا ضعن ركنا دقو هانمدق أمي اهنم دارملا لعيو ضوبغ اييف

 يق هانعم نيبو ةيبرعلا يف ظفللا اذه هيف لمعتسا ام نيب ةبسانملا

 ديلا ال/ ةغللا كلت يف هيناعم رم فرعي ل هنوكل ةيسرافلا ةغللا

 ظ اهيف هترهشب
 0 ا ادع ليا ءافش يف يجانخل لاق

 ةسائرل او ةرازولا سلجو نآويدلا ىنعب نورخأخلا هلمعتسأو
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 لبحلا: باسحب ةيرجت ١515 ةنسل خيرات عارضما اذه

 اع قبس ل نكلو اهكرحخو ةكسلا هذه عبسأ تاك دقو
 نا عامسلاب عا تنك افإو اهتينيك ةقيقحي معلا الد اعدل

 ناريغ نم رانلا ةطسإوب كرحتت ةرخاب اهربت تابرع يف اهب رفسلا
 ىتح كلذ ةفرعم ىلا قوش يف تنكو رانلا اهكرحت فيك فرعا
 امكرح نأ نم تحضتوا ام تححضوإو تحرش ام مويلا يل تحرش

 ردقلا يف دوجوم ام نم رانأا ةرارح هللحت راخي ةطساوب اهريسو
 كال انكر هلا ىلا راضخلا هيكف  هتركذ يذلا ةتسنلا#نيعا
 نكلو كللذ تفرع دقف روبإول | ينعا عرخابلا يشنتو ةلجم 27

 مانا ةقيقح فرعال اهانعمو روهط ةظنل ةقيقتح فرعا ن امر
 ةيبرعلا 0 ةيلكلا هذه ناف اهامسم تفرع امك ةرخابلا هذه

 ةيجحيرفالا ةغللا نم ايإ اهنظا امو

 ' يف اهانعم ةيغرفا ةلك روبإو ةظنل من يزيلكلالا لات
 20000000 ةماغ ا لمعتساف راخنا ةيواسنرفلا ةغللا

 ظ ىنعملا اذط عوضوملا مس ياو هضاولا نع وهدان" هاب 0

 00 (فقوموكول)وه ةروكّذملا ةغلل
 قلعت امو اهنع ثلأس يتلا ةظنللا هذه ةي هلعا ام اذهف

 !١ ١ فيري كنا وفو هنغ كِلَأَسا نأ ديرأ "يش انه اهو اهب
 انلع را مح زيعب را يزع ريغوم لبق تفراعجلا كسدلا ظنل لذت
 يل جرشت نأ كوجراف ةلجملا وأ ةيبرعلاو ةبرعلا اذكو هبف ىرت
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 0 فيي كلذكو اهنبو قيزاقزلاو اختو دونم» نيب اضيا

 سار يتيرظ لاديتنما يفز يلكتالا اًيغرتو اهترطل ًاليهبت وسلا
 ليلا رع دال ىلإ مائل. لكل صا ير متعلا
 لققتو اهب مثروربب ةدئافلا نمر صم كلذ يف ال اهريغو عياضبلاو
 2س 7 تفاع نم رمل دري أم ناك دقو اهتطسإوب معراجت

 باودلإو لاجلا ىلع ةراتو ليخلا اهرب: تابرع يف ةرات سيوسلا
 ميظع غلبم هنم لص ناكو الغاش ًالغشو امم ارما كلذ ناكو
 نترتي ةرييك<كادهاض تاق نمي ف اشم هربنا ول

 ةءابيلا) ةيوعصلا : ةكسلا كللت لم ةريثك تازاسخ اهيلع

 يلو الل .مث ايلكاو اهقأ ىتح لزيرلف ةراجحلا كلليل ليبسلا ليهستو
 ايراد عيسوت يف ذخأ (اشثاب ليعبسا).تريدخلا باتجلا يوكل
 ا ١ يف اهندحتساف اهنهر انكتسالاو

 ىلا تلصو ىتج اهبكرح ترثكو اهيكرب تدازف ةيزجيلا ميلاقالا
 نيناكزلاب : ةيدديكسلا ىلا: ةرهانللا نعرفامني زاصف الا هيلع نعام

 عياضبلا لقتب صاخ وه ام ىوسرثكإو تاراطق ةثالث موي لك ف
 اجرمأ لوا يف تناك را دعس : تاهجحلا نم :اهريغ ىلا فاسي: امو
 كلذو :حويتلالا يف تاربن ثالث وجنب الا زونإولا :اهيفرفاييال
 اهمانأ يراخيلا همالس ىنطضم خهشلا انيحاص خرا دقو اهءانأ بيرق
 ظ هلوقب ةيردنكسالاو ةرهاقلا .نيب

 روبإولا <ىشنا/ رصم.رب يف



 رت

 ةرثاعلا ةرمأشملا

 ةكببلا هذه.دئاوخروصت ريبكلا ىلع دمحم موحرملا ناك دقو
 فرصو اهكرت كلذ دعب هل ادب نكلو اهئاشنا ىلع مزعو اهعفانمو

 صرع مث لاحيإو تقولا بسح ىلع اهروصت رومأ ضعبل اهنعرظنلا

 اهب دحي مو اهسحتساف اشاب .سابع .موحرملا ىلع هدعب نم اهرمأ

 رصم ىلا ةيردنكمل نم لمنلاب اهف عرشو اهلع مف اياب
 "0 ايل امو يلع ننانلاب نمركشلاو ءاننلا نيرع ةجرعتلق
 ىلا ةورثلا بلجل اًببس نراك فانلارمالا اذه ناف ةصاخرطقلا

 ةرم يف ميال هنا هللا ردق نكلو اندالب يف ةكربلا داندزإو انضرا

 رثك نيب اه ناكر وبإولا هيف ىتسو هتدم يف مت يذلإو هتايج
 هاذ قبلا نطلع اهناققب امني .ناك ايو .ةيردعتالاو تايزلا

 هراهنو هليل اهرماب اينتعم ناك هنأ عم اهيف بكري نأ هل مسقي زو
 يلو نم لكوروبإولا اهتوفريسي يفلا اهنب ةرطنق مت. يذلا وهو
 هلا١ يف دجو هدصق جانو هلع مان قر قس ةدعج ومب ةفركأملا

 ةكسلا هتدم يف تهتنإو هفلس هادتبا ام موحرملا اشاي ديعبس لكف
 فكيسبو اهنيب رفسلا يف تاروبإولا تذخإو ةرهاقلا رصم ىلا
 اهنا اهعفانم ةدايزو اهدئاوف ةرثك نم هللعو هر امو ةيردنكسالا



 ل

 0 8 ناك نأ ١ هناف ررض 'و هش ريض

 دلوملا ريغ يف ناك نإو ةلاطب دلوملا هل ثدحي ل هتاذ يف لاطب وهف

 ةئعف داولا يف هل 0 لمملإو لغشلا ىلع اًنكاع

 طاشنب هلاعا ىلع اهدعب لبقي ةحارو ةهزنو ةحصو *إوه ربنغتو
 كلذب ضوعتيف ةليلك ا ةمو ثدحتس قوشو ديدج
 ا ذا ةيرشبلا سوفنلا ناف دلوملا مايا يف عاض ام
 "مدي الف لللإو لالكلا, ءاسلا هين لما كلا
 .هتدقف ام عجرتستو اهطاشن ةلاحل دوعتل نابحالا ضعب يف اهجيورت

 للملا نم ةلمو مثلا نم ةمآ لكل ناك اذلو اهطاسبنإو اهسنا نم

 اعاجرتسا مللاب ةهافرل نوغرفتيو ملاغشا نم اهيف نوحيرتسي تاقوأ
 هذه لاطبأ يمت يعاد الف مهرتفو موعتل اعفدو موقو مطاشنأ

 تنرخا دقو دئاونلا نم الع بترش اه لناساس 1
 ا ةحارلاو ةعرسلاو ةلوهسلا تابسل نم ةيديدجل تكلا 0
 نم اهلبق ناكو هيلع ديزم ال ام هنع فارصنالاو .دلوملا ىلا يضملا

 ةقشمو ةبوعص هنم بايالاو هيلا باهذلا يف يناعي دلوملا ديري

 اذأ مايا ةلجوربلا نم راس اذأ رثكاف نيموي قيرطلا يف يضقيو
 دلوملا لبق نم ةريخذلو دازلا نم رفسلل مزلي ام دعيو رجنأ نمر فاس
 تركو ' بعصلا تلبسف ديدحلا هك تقرح ىتح ةريثك ماياب

 : ظ + كيلا



 ا دلت

 ةعنك عفاملاو 000

 نيالا ام وا

 ىزرتكت يلا رودلا باحصأو عئانصلاو فرحا بابرا نم مثريغو

 اريفك ىرن اناف ةراجقلا ةعس نم هيف نوكي امو ىرتشت يلا * ءايشالأو

 ءادا نوقلعي رصم ندم رئاس نم اهريغو أطنط يف راجتا نم

 دعوملا اذه نورظعتيو دلوملا اذه ىلع معوؤش ضعب ءاضقو منويد
 عئابلا عفتنيف ءاطعلإو ذخالاو ءارشلاو عيبلا نم هيف نوكي ام ةرثكل
 ىرقلا لها ىرم ريثكلاو هنم هيرتشي اب يراشلإو هعيبي اه نمي

 ماهج يف دجويال ام ةنسلا ءانثأ يف ممزأي ام ضعب ءارشل هنورظنتي

 ريغ وأ ةعارز لوصحموأ ةباد نم معجاح نع لضني ام عيبلوأ
 6-0 ةماعلا قاوسألا 0

 ار ايس يسرح الاةعلا 1 0
 هركذن مل امو هانركذ ام اهريغ عم دلوملا اذه يف ةيزملا يشن هذهف اهيلا
 لوفلا كلذ نأ نيبتو ليطعتلل ببس هنأ لوقي نم لوق عفدن أف

 ىأ ةراجتلا 000 0 ا

 ا كل ا 0



 للا

 مهحاصمو ملاغشا نع سانلا ن دع نم نيطعت الا
 . كللذ يف ذاشنالا 1 از اف ىتكل ةداقخملا

 مو هتاهج نم ةهيجم نم ءينبل 0 ريشلا لاقف

 مذلاب هيلع كح ابرق هتايصوضخ رئاسسو هللاوحأ عيج نضتتنس
 اذكهو هلكح ريغت اهريغ ىلارظن ولو ةسهخلا تكللت نه حدنلاو
 ءيث ىلا رظن هناف ديسلا دلوم يف كت نم هنع تيكج نم لاح

 هبسجب لكشف هرطاخ هيلع فقوو هرظن هيف رصحن هيف لضحي ام
 اعرغ 0 ةيورلا لمس حا 0 نعنأ ع

 ا يع ضعب هيف نوعملجب نيذا
 ىلع محي ال نكلو هنع تيكح نم هيلارطت يذلا وه“ انهو ركتي

 هلى داك اذااوس ال هتالاخ قم. ةدفنإو ممع اذ يف ءونلا

 دلي لكو تاقوالا نم تقو لكن عت او ةريفك لاوحا

 ضعب هيف عقي ن ا الز انك شلل دالبلا نم

 دلبلا وأ سانلا مومع ىلع محي الو عبطلاو عرشلا تفلاخت روما
 رومالا هذه نمركذ ام سيلو كلذ هنم لصحت نم كح ثقولا وأ
 انلق اك عضوم لك يس عقث اهناف ديسلا دلو اضوضخم ةفلاخلا

 ركتي الو رصحي ال ام هيف نوكي هناف اهيلغ ارصاق دلوملا يلو
 انلق تاربنلاو تاتسلإو. تادادبغلاو راكذالاو: تاريخا نم
 ١ ةكيسلا ىلع انراظنا رصفتو ةنسحلا نع نضل
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 نوبرقتي نانويلإو نوينامورل|و نويرصملا ن نير الك ل
 لل ناكو ىرسم نم يناثلا مويلا:يف ىرعشلا بكوك ىلا كل

 ملو نوخرئرملا هنع تكس نكلو وتوب ةنيدم يس لمعي 7 0

 وتوبوا سيزيإو» سيرزوال ناك هنا اوركذ امنإو هنقو.|ونييي
 ' هه نم لكالا نكي ملو ريزنخا مسوا اذه في برقتي ناكو
 هتساجخب نولوقي !وناك معاف مسوملا اذهيف الآ نيبرصملا دنع اًحابم

 نيلغتشمبا نأ ىتح لاحا هب لستغي نا همزاي ناك هسم نمو
 د دباملا لاوخد نم قوطنم مناك ناويحلا اذه. ةيبرتب

 نم لكلا يف صيخرتلا ببس معي الو مضعب نم الأ نوجوزتي

 جوملا ظودريه نكذ الو مسوملا اذه يف هيجل
 لانك لو بنذلا فرط |وذخاي نا هنم نابرفلا بيرقث ةيفيكو

 نوعبصي .ارقفلا .ناكو عيمجلا اوقزحيو نهدلا اي نطبلإو
 اهنوقرحيو نيطلا نم ةروص

 هنادي سلا .ةاييقتد اعلن 00 اذ
 دايثيخاو يودبلا ديسلادلاوم ركذ اهيلع مالكلا ىلا انرج ينلا

 تاداعلاو لاوجالا نم اهب نوكي امو اهيف معاتتجإو اط سانلا
 اهف كريبرصملا ءامدق تاداعب *يث هنشا وه ام اهنلج يف ينلا
 لك: خيانملا ضعب تيار دقو مثدايعإو. ثدلاوم نم هانركذ

 ابهلاطبا ىنتيو عرشلل ةنلاخلا نم اهيف لصحي امل امذيو اهيلع
 ةردملا نمي ايف نكي ل ول لوقي سانلا ضعب تيأرو كلذل
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 ىراصنلا هذخأي ال ىحركلا يف هدامر يرذو نادملا يف هيلي نيب
 ينركذ يتلا ةداعلا كلت تعطقتإو ذشقو نم ديهشلا ديع لطبف
 نوجت وذ ثيدحلا ناف ءامدقلا موسر نم هنيكح دق اه اهب
 هذه نم ملعت ام يل مت نا كوجراف اضعب هضعب ري مالكلإو

 ةدازهم تناك اننا تندظ الو اهب .عسضمس ان ىاغ دارو تاداجلا |

 ةقيتعلا مايالا كلت يف
 ديع سنشي هش ينعأ ربشلا اذه يف مل ناك يزيلكلالا لاق

 هيف نوبرقتي دبع هنوبربش يف م ناكو تاركوبرهب سيزيا لح

 بلغت ىلا: كلذب نوريشي لسلسم رامح ةروص هيلع موسرم ريطفب

 يف نوكي ةدايزلا يف لينلا ءادتبا نا ةداعلاو نوفبت ىلع سيرزوا
 انا ربشلا اذه يف لبنلا ءام ةدايز نا نومعزي |وناكف رهشلا اذه

 اهجاوز سسيرزؤا ىلع اهناكب ف عومدلا نم. نسيزيأ هتيكس لم يف
 يذلا سخلا دلوم هنأ رولا طودوريه ركذ يذلا وه .ديعلا اذهو

 اع نادالا كلتا اك
 لعل لوزنالا يف سلا ءادغ 0 ةرابع وهو ينيصلا بالشالا

 ةليلل لافنحالا ةداع 0 ظفاح دقو دوعصلا 00

 ربشلا اذه نم ةرشع ةينانلا ةليللا يف نوكت ينلا ةطفتن

 كو تاركويره دلوم وهو ىرس» رهش هتف من ناكو

 غلا ّظ عضوت ةريغص ةفلح هتراشأ تاكو ركل مثدنع ربتعي

 رهشلا اذه يف معداع نمو لينلا افو ديعوه ديعلا اذه لعلو
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 هلع قط ىولحأ دق ةلوقلا ديعش نب جاتلاب فرعي طبقلا

 عم كلذ ةِ طبقلا هيلا تغبف هروما عيمجج ىلع ىلوتسأو
 دبا ليل لينلا علطي مل ديعلا لروعي مل ىتم هل لاقو سرب همودخم

 طرح قيبدتو هيومتلا نم كلذ وحتو رصم ميلقأ ترخو

 رؤكذملا بتاكلل لاقو هعنم ةيس رقسإو هيأر ىلع رصإو سرب
 هللا ناك نإو علطي الف عبصالا اذهب الا علطي ال: ليلا ناك نا
 ملو ةنسلا كلت نم دبعلا لطبف علطي هيف فرصنلا وه هناس

 رع و 7/757 ةنس 5015 الف هني ينال و امس يةدح اعطقم لزب

 00000 ليلا رع قرسحلا نوالق نب دي رصانلا كللملا
 00000 ا الطف ليحل ةلان ىلإ ةرهاهلا ب نع راثثا
 00و ديضلابىلا اجرح نا .ييدراملا اغبنطلا ريمالاو :يرايجلا
 (00 اد ةكييتو اه ةفارغ ةدشل كلذبأ هسفن 31 لف ةدم

 )0( دج . لع دين نامل لاعوبلا 03 ردم 1

 دع ضراكو ديصلا ىلا اكجورخ نم زغأ اكجرفت نوكيف

 درا سال هل عيجإو .هعقو ف 00 00 000

 دحملا ,نرع جرخ اعسوت تاركملا عاوناب اورهاجتو 35 0
 ةتيلت ىلا كلذ دعب هلمع رّقسإو هفصو نكب ال ام مهم انلا عو
 يلع نيدلا ءالع ريمالاو بجاحلا جرخو 00 3 0

 اهتسينك تمدهف ىربش ةيحان ىلا ةرهاقلا يلإو ناريكلا :
 قرحأو حاصلا كاملا ىلا زضحإو قودنص يف عبتصالا امم ذخإو
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 شففلا نم دايعالا هذه يف اًداتعم ناكام نأك ةيشلا لافف

 تايكنملا» نم هريظن اهيف ئرج ةريخالا راصعالا ىلا ىرس كدهتلإو

 يذلا هعمل يف ةيخ املا: جرويرنلا دف ضن للك ةفقق ا تلايوللاو
 ديع مسوم وهو كلذ نم ريثك يش هيف نوكيرييك مسوم اذه ولي
 ظ يطبلا سنشب نماث يف رصبب لمعي ناكو ديهشلا

 ىتح ةنس لك ف ديزي ال رضب ليلا نأ نوعزي ]وناكو
 ررفجاسل عاتما ةرتايبصا للص ةينقخ نع ةوبانافبق ةءرايشل الذب
 عيمج نم ىراصنلا هيلا 'لحرت اًديع مويلا كلذ نوكيو ىتوملا
 نافا ةماع :جرخبو اهيلع نوبعليو ليخلا هيف نوبكريو قرقلا

 لطوطمش ىلع ركل نؤلصتيو مهاقيط الدخل ملح مو قرفافلا
 الو وط بحاص الو ةينغم الو .  .رغم نقيب الو رئازجلا يو لينلا
 كلقاف الو عيلخ الو نجام الو ثنخم الو "يغب الو بوعلم بر

 الأ معصب الر ينك ملاع عينت ديعلا ازهل هكرتارو اف الو

 نم ليدي يداه راو ص ال لاوما فصصتو مهلاخ

 ..ةصاخ ريخا نم عابيو سان أ لتقثو نتف روثتو قوسفلاو يصاعملا
 عاتجا نزاكو مرد فلا ةئام ىلع هدبق ديزت أم مويلا كلذ يف

 دامتعا ناكو ةرهاقل | يحاوض نم ىربش ةيحانب اكاد ديهشلا ديعل سانلا

 فين ريا نم هقيتي دام جلع تارت اير فاح تعنت يال
 ريمالا هعتمق 7١١ ,ةنس ىلا كللذك احا لزي:ّلو .ديهشلا ديع

 نم بتناك جاجر دنع ناك وي هعنم قيس فلنا نيكي شالا راين



 م

 : هنايمج وأ ةنايمد 0 ريكدلا ةدؤمرب ربط يق نىيعملا دلولل

 دلوم وه نالا ىلا قابلا د اولا اذهو هركذ قباسلا :نايد ظنل هلصا

 روي سماخ يق هب ادع اكو: جورزلا داصح ديع وهو ميدقلا تيذ

 نوكي 15 لاجزلاو .ءاسنلا -نمرينك قلخ هل عيلجيو هدومرب نم
 هنايجج دلوم يف نالا

 يلافا رئاس نسدلوملا اذه نوتأي نيبرصملا ءامدق .ناكو

 ةِ لاجرلا عم ءاسنل اسنلا نوكيو كلذل اهنورتكي بكارم ف رصم

 نورثكيو كلذ زاخو ريمازملاو فوفدلإو لؤبطلا 0 بكارملا

 يف نم تطاخ ةدّلبب اورم اذكو شحفلاو صقرلإو انغلا مهترط يف
 مالكو ةحيضم :ظافل ابن نمربلا فهيا نم لكءاسلا قم بنك
 دبعب نهنمربلا قي نم ناكو كلذ نم عيمجلا كحضبو عيظف
 | نعفري جتاقملا ب 3 رطخي اهب نلكتيو نينغيو نصقري نأ

 , ثفرضنياو نكذ هاب ا زوجي ال ام نههاسجا نم نزهظيو نطويذ

 لاجزلا ناكو سبا روثلل ن.رايز دنع نبلعف ناك كلذكو

 كر كيفلاو .هيدالا ةزرادلا رولا تب .:.نهس. قزم
 مايا يقاب يف كلبعسي ام ردق ذيبدلا نم موملا اذه يف كلبتسي
 سانلا نم فلا ةئاعبس نم بيرق هيف عينج ناكو اهلك ةنسلا

 ام نولعفي اعيج |وناكو خر كملا طودرنه هاكح ام. لع
 امم ذشتقو .هنوتأي |وناك ايف مهلع جرح الو تاوهشلإو تاذللا

 بذالا دود> عيمج نع أدجرخوأ اورج وأ |وقسف
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 هم كيورسلا الاول ل 1ك) مارا ١
 رهشلا اذه :ناف ريشما رهش يف ناكو سيرزوال سيزبا ةدهاشم
 ضرالا هجو قوف ةيفيرخا ةعارزلا روهظ تقو

 0 اهدحأ دايعأ ةدع هدومربر هش يف ل ن ناكو

 رذبلا لبق

 رهشلا اذه رشع سداس يف هتقو ناكو بصخلا دبع يناثلا
 نف ةعونصم ربكاذم سيرزوأ لكيه يف لعجب ناك مويلا اذه فو
 عنصت انأيحا تناكو ناسنالل لساننلا ءاضعا ةروص ىلع بشخلا

 بشخملا ريغ نم
 لبحت ءاسنلا تناك مسوملا اذه يف لمعي يذلا بكولل قو

5 00 

 رملا يف 0 لوخد ديع روكذللا رويلا نم دغلا فو
 نوفزصلا ن ؟وهلادجال دنع رمل او سمشلا عامجأ 2 نونعي

 ايندلا رارقتلا نومسي

 ةدالو موم وهو روكذللا رهشلا رشع نما يف كانا

 تو ١

 مقفل انزع سالو قرن قبو مب سوم عبرا
 وكن دياب سلوم تاز ملأ نقيا او

 رهاظل إو آضيا نايدو شيزيأ اهنمو انهاهسا ةريثك باقل او

 ةيربلا ةهجج يف .نرالا ىلا اهل لمعي يلا هنايجوأ 0 ا



 انيح عنقو

 ىراصنلا عنم 5.7 ةنس ثدإوح نم هخيرات يف ييسمملا لاق

 الا لوزنو عاتجالا نم ساظغلا يف هنولعفي إوناك أم راهظأ نم

 ةرضحا نم ينن كلذ لمع نم نأ يدونو يفالملا رابظأو
 براضملاو مايخلا تبرضف ساطغلا ناك 58 ةنس يف لاقو

 دهف سيئرلل ةرسأ تبصنو لينلا ءلفاجبا عضإوم ةدع يف ةرسالاو

 عومتلا هل تدقوإو نإوجرب ذاتسالا بتاك ينارصنلا ميهربأ "نب

 نا ىلا برشي هلها عم سلجو نوبللاو نونغملا رضحو لعاشملاو
 فرص او طقم ماطتلا تفك

 رشاع وهو ىلوالا ىداج رشع نماث يو ٠0١ ةنسيف لاقو
 أ رجلا يف مهم دحأ سطغي ملف ساطغلا نم ىراصنلا عنم هيوط

 يذ عبار ءاعبرالا ةليل ينو 4١5 ةنس ثداوح هي لاقو

 ءارش فا ضانلا نم منزلا ىرغ 33 ساطغ راك ةدعفلا
 ار رشاطلا يسأل ربا لرنو نيغو ناضلاو هكازفلا

 |. و نا هنو ناار رمسو .لابزعلا
 رانلا + ةالالنإو ليلا سم ل١ عم نوقلبملا
 او نابهرلا رضحو اًريثك اديقو ناكو ليللا يف لعاشملاو
 ا |وسطغ نا ىلا اليوط كانه اوسسقف نارينلإو نابلصلاب
 ةبسانم معساومو مثدايعا يس ءامدقلا ربوسرو ٠ موسرلا هذه نم
 ظ رياح



 ل

 لك ذنب ناكو سلا عوجر ىلا كلذب نوريشي |وناك ماكو
 ليلا ءاب ننيطلا رم هعنصضي لاله ةروض منيع دبخأو

 مالسلا اوخرئوم ءاكح ام ركذ اه تركذ دق ةيثلا لاقف
 ةدقولا نم ةيف عقي ناك امو, ساظفلا ديع يف طبقلا دئاؤع قم

 لاق ربشلا اذه رثع يداخ يف رصب لمعي ناكو اهريغو
 ماني ال اهلهأ دنع ميظع ناش رصمب ساطغلا ةليللو يدوعسملا

 ترضح دقلو لاق هبوط نم رشع يذاحتا ةليل يثو اهيف سانلا .

 فوطي ليلو ليتلل ةيكارلا ةريزجلا يف ةرادخلاب ةفورعملا هراد ف
 فلأ طاطسقلا بناجو ةريزجلا بناج غي جرساف رما دقو.

 را يا نمو 0 ندر 2

 سالم او براشم ل عي 0

 يقو فصقلاو فذعلاو يفالمللاو رهوجإو: ةضفلاو بهذلا تالإو

 بوردذلا اهيف 0 رورس اهلمشإو رصبب نوكت ةليل ندسحأ

 ضرملا نم نامآ كلذ نأ نودقتغيو ليلا يف مبرثكا سطغيو

 (يبتنأ )
 ا أهيف صخري ةفلاسلا كولملا نمز يق 3 ةكاعلل هزه تناكو

1 
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 ظ ظ هتركذ

 مومن ربك ملومو داع مل ننك يزيكملا لا
 :سيزا عوجر دلوم وهو هع ا يف لمعي ناك
 هقوف مسري ريطف 0 نييبارقلا تناكو نيطسلف دالب ن

 ةنيدم لهال صخري ن اكو دويقلا يق ًالسسم رأ سرف ةروص

 : و راوف علا 2 ا ربع

 ريك اذم ضيوعتل مسوم لمعي ناك ماياب 9 ال ادع دعت

 ا يدش اونك مها رجاظلاو بنخلا نمايلنب سرزوا
 ليلا طوبح دعب.نوكي هناف راوثالا سرغ ىلا

 - ١ افلا ناك ربثلا انهرذع عسأت قو

 نرويرصملا ناكو هيف لمعت ثناك يبلاةدقولاب روهشم ريك
 توب ضرالل ةماع ت تناك يبلا ةلظلا لاوز ىل ىلا كلذب نوريشي

 ضيا ممل إو _:ريصلا دالب يف اداتعم ديعلا اذه ناكو سيرزوا

 نييرصللا دبع داك

 سيرزرأ دست ددبتل رخآ مسوم رهشلا اذه يس ,ط ناكو

 |0143 لملا ببظم ىلا نوبتي ليللا فب نسفا ناك
 عيمجم اتيزم سيرزوأ لكيه نيلماح ريثك قلخو مظع بكو

 بهذلا نم ريغص حدف هيفو ىلحلأو ةنيزلا عاونا نم ل نكي ام
 عيمجو سيسفلا لوقي كلذ دنعو نيعم تقو يف لينلا نم هنوئاب

 هب انرثع دق سيرزوأ دسج وه اه لاع توصب .:ريرضاحا



 اها

 ِ مظع موه لمجي ناك كييك رهش نم لوالا مولا يفو

 أهب مهسدقم ادا ها

 دبعملا يناوأ عيمج |وربظي نا مسوملا اذه يف معوسر نمو

 روألابو تايورشلل نم هريغو ذيينلاو زباب |وبرقتيو هيلحو

 اهعاونأ فالدخا ىلع اهعيمج تاعورزملا رئاشبو رقبلا لوحتو
 هزومسي ميظع كغ طفلا هلق ناك ربغلا ازه ويشلا لاقف

 مالسلا هيلع جيسملا هيف دلو يذلا موبلا هنا نولوقيو.داليملا ديع
 هنليل نويجيف كييك نم نيرشعلاو عسانلا يف رصب لمعي ناكو
 ايا هيف قرفي ناكو اهنيبزتو سئانكلاب دوقولا ةرثك هيف ماتنشو

 م لكلا هر نس رسلان
 كيلو هينالزلاو بالحل اذكر: ةيرهاشلا ةيالللا نمي تامارلا
 ليئالاو ةيلا غابصالاب ةردرلا عومتلا نم مولا اذه يف عاب ناكو
 ماندو العا :نئانلا نم دحا ىتيدالف رصف ال لاما ةعدلا

 نياولا انوي اوتاكو هلهاو المال كللك تسال
 جرخي اذيث د تيناوحاب قاوسالا يف اهنم نوقلعيو سوناف اهدحإو
 يب ةالاغملا يف:سانلا سفانتيو: ةحالملإو ةثكلا يف دحلا نع

 فلاب وانام اهني ةدإولا فخر دس علم را ثا
 تلطب ايف رنلا دئاوع نم لطب ام ةلمجج يف كلذ لطب غيهثرد

 ام ريغ ةميدقلا مثدايعأ نم عت لهف نيبرصملا ءامدق موسر
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 نزحل لاجرلإو ءاسنلا دنع اًيموع مسوملا اذه يف نزحلا ناكو.

 مايصلاو ةالصلا هيف نوزنكي اوناكو نيرزوأ اهجوز ىلع سيزبا

 نار نم ذخؤ ال نأ يداع نمور لوح نم ف نان
 لفكلا لبو ةبقرلإو نافتكل او ناذختل او ءاعمالاو دلخلا "غن نك

 ثيزلا عم لسعلإو قيقدلا نم الهف ةثحلا نم كلذ ادع ام امأو

 اهنوديزيو رانلاب قرحتو ةحتارلا ةبيطلا ريقاقعلاو هيوافالإو نينلأو
 اعلغ تيزلأ' ع نم ريتك كف لاعتا

 هاكلإو جاونلاو جابضلا نم ءاسلا رثكت تقولا كلذ فو
 دعبو نهروعش نعطقيو نهرودصو نههوجو نطليو ليوعلاو

 هركذرر ماك تيلرقلا زل نم اوذخا ام شانلا لكي كلذ
 ظ نوقرفتيو

 نولمعيو نانويلا نم رصمب نم 4 مسوملا اذه رضحب ناكو

 انني ليفت (لابرلاا جرب نا قو ةعيتش ةداضو ةطيظف ًالاعا
 لل ةيرخي ىح ةداخ ة 0 ل ةريبك احورج

 ليبق ةداعلا هذه نويرضملا لطب اخ علا نزحا ةدشل أراها

 كلذ عنم دق ناك مالسلا هيلع ىنوم ناف نييناربعلا خورخ

 دنع تدجو اهناف ةيدق ةداغلا هذه نارهاظلاو هموق ىلع همرحو

 ضيا ذنطإو اكيرما لها

 نفد مسوم ناك روكذلا ربشلا نم نيرشعلإو ثلانلا يو
 ةغاررز اديفو هاوبحم يف لينلا سابحتا ىلا كلذب نوريشي سيرزوا



 ا

 اهسارح هعنمف اهب ينزيل همأ ىلع لوخدلا دارا سيزبا نب. سوروه
 هدرش ىلا سيو ميني تح هاتو ياسا ع لرب نع
 نأ .دي زر سوروبب أهنع ربعملا سب ثلا ةرارح ناوه كلذ ٌرسو

 فو اهبصخت سشيزياب :اهنغ ربعملا يثثو ةعورزملا ضرالا لخدت

 ةضبق يف سيرزوا عوقو ديع لمعي ناك روتاه ربش رشع عباس
 ادودعم مدنع مويلا اذه ناك اذلو رهلا يف ةئاقلاو هودع نونيت

 نعل وسضإو [ىللطتلا ذقنا كل لامهادأ نيكي ةليرايستل الل
 اذه ةدم تناكو ةيتفاح كريب .هار#م يف رصحن ]و ةعارزلا .ضوأ

 هنورق روب ترورودي نوي رصملا اهيف 28 ةعلبرأ مسوملا

 و انكلا وا نطفلا نم شاق ةعطق ىبظ ىلعو ةبهذم
 دوسالا نوللاب

 يكمل شاولا ةعطقبو سيرزوأ ىلاروثلاب نوريشي |وناكف

 « ل نيكاع ليلا راش دس اهيل الرمس شا ا
 دكلإو نزحا 1 سوم اذه يف نويرصملا ناكو

 اياك يعير جراسا يارس رلا سل
 قو ري ار تفرلا كلذ اعلا مولا ل اس در
 ةرضخلا نم ضرالا درجت اعبارو ليللا لوطب راهنلا

 ريصوب مسأب نالأ ةفورعملا ندملا يف لمي روكذللا مسوملا ن ناكو
 نردلا هزه مسأ ذخأ همس هم نمو سيرزوا دباعم اييف ناك اهناف

 | , ربيغتو فيرحت ضعبب
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 انك اهراعج !كلذلو اعرق. تعضو اجرازحا صقؤ وعلا. ةيس
 بكوم مسوملا اذه يف لوغي ناكو اهيلع ًاكونث اصع ىلا تجانحا
 عبس دبعملا لوح اهب نرورودي ةريغص ةلجت ةروص هيف 0

 سيرزوأ ةئج ىلع ثحبت سيزيا نا كلذب 20-- اكو تارم

 لمعي نراكو ( ار نوما م اذه مساوم ظظعإو اهجوز
 هيف معداع نم ناكو رهشلا رشع نماث يف سيمرباب ةنيدم يف
 هعضتو مميدق لكيه ذخات هيلع ةمدقخلا ةليللا يف سسفلا نا

 دغلا يف و دبعملا نه بيرق مل سدقم عضوم يف بهذم خزرب يف

 ضعب يقي سمشلا ل اوز برق اهنم غارفلا دعبو نيبارقلا نوبرقي
 يصعلا مهديأبو دبعملا باب دنع نوفقي مهقابو لكيطا دنع سسقلا
 هاج اذاق دبعملا يف روكزملا لكيملا 00 عنم دصقل قواسملاو

 معو بابلا ىلا وورضحإو لكيلا سسقلا لمح دودحلا تقولا
 هب تريففإولا غرب ديعملا هلاخدال قواسملاو يضعلاب ريثك قلخ

 70 زيي عه لنخ يللا بان[ردجر ازاج نانا
 نم رينك هيف جرو رينك لاتقو ةبراضم مريغو 0

 لوخدبالا مغيب نم لاتقلا عطقتي الو ممد ليسيو سائلا
 ل هنأ سسقلا تعزو هنلكحب قمه هر هرارقتسإو دبعملا يف لكيطلا

 طودريه هلق ا” جورجملا كلت : نم ررض دحال لصحي نكي

 خروملا

 نا ىلا هنوعزب ايف لاوحالا هذهب نوريشي نويرصملا ناكو



 ظ اغلا

 رب كلاب زيوغلا ةقالخ تنئاكو اهينطوتسإو ةزفاقلا عبو نمشم زايذ

 ةيانع ديزم نيبطافلا ءافلخل ناكو ةداعلا كلت تلطب 91 نكئأو 5

 وي لول ل ناكر ماع لكرف نا لول لل ةسلا ينال وأب
 ةقكعؤ خحأ هيزب ةغيلخلا بكري هيف (ةزيك :ةيانغ اهيا ةنسلا ن

 رصقلاب لمعي يذلا اماملا نم قرفيو ريناندلا هيف قزغلو ةلظملا
 بتره ريرقتب مالقالاو فوبسلا بابرأ نم مدختا بابرا نايعال
 ةخوفنم عظقو زبخو ءاولح تاماجو ماعط ىدابزو ءاوش نافزخ

 هغصو لِي ام كللذ نم سانلا لواننيف وكسو نبلب زرإو ركس نم
 هبشأ اهدجو دايعالا هذه يف لمأت نف مهلا لصي اب نوظسبنيو
 نييرصملا ءاهدق دايغاب يقف

 نخو طهلع اًدوخ أح اهضحب نراك اهرو رن .يزيلكتالا:ىاق
 رموي سداس يف لمعي .ناك ديع نيبرضملا ءانذق ذايعا .ةلجج
 نوريشين تاركوبراه اهدلوب سي زيا للمخ ذيع وهو هبانرهش نم
 يطل ءام ناز سب را اف. عيوملا نجني جضو قلة كلا>
 اح

 مسلط سي زيا ةروض قنغ غي عضوي ناك موملا اذه فو

 . رخآ لوق ىلع قحا ةلكو لوق ىلغ جت“. توصلا هنوجي
 رهش نم نيرشعلاو نمانلا يف لمعي ناك مسوملا اذه دعبو

 سمعنا ميلقت كتللذب نونعي |وناكو نسغلا اضع سود ةوؤك ملا هبأب



 الا

 نم اهوبنو.كربلإو نابت يف 5 نم اًئيش نولمعي طوراصو
 :زورونلا موي ف طعنت ةرهانلا.قاوببا تناك ام دعب هينا: عضاوم

 نوجرخم ام بعلو 0 د ءارشلاو عيلا نم
 اذقو روهلاو.روبفلا نم ةياغلا ىلا ةفحمإو ءايجلا دقي ندب
 كلذ .لاع 0 وعملا زوروب د ع

 الا شي
 ٍلمأ ايزورونلاب كجانسهتبا فيك

 هيكاشإو .يبك#ي ةيضف.اع نلكو
 يدبك ةيب رابلا بييلك ةراتف

 ا ب ركطم يلاوتك ةراتو

 لم بيلصلا ديعوهورخا دبعربشلا اذه يف طبقلل ناكو
 00 لج 0 بيع هوك مي

 ا 0 اهلا ءاعش 5 0 ءانيو مالا
 كلذ ن ناكو اهلع بلص ميبسلا نأ عز ةبشخ ىلع اطد.سويرأقم

 اذهل ناكو بيلصلا ديِع 505 هوذختاخ روكذملا مويلا:يف
 رهاظب .لئاو ينب ىلآ هيف“ .سانلا جرخب ميظع متو ضم ديعلا

 عاونا نم تاوكملاب مويلا كلذ يف. نورهاظيو رصم طاطسف
 ىلا ةيطافلا ةلودلا تمدق انلذ دحا نواجتي ام هيفا 0 رعو تامرجأ



 اه

 ةحيرص شحاوفلاو هب ةرهاظ تاركدلا تناكف ممالالض تيفإومو
 طلستو ريثك عمج هعمو زورونلا ريماب موسوم ريمأ هيف بكريو هيف

 ليجاب رباكالا رود ىلع مسريو هبتر 0

 جرخم جرخي كلذ لك نيمسرم بدبيو ريشانم بتكيو رابكلا

 تاقسافلاو نونغلا عيدجيو تابطل نم روسيملاب عنتيو لؤافنلا
 ةنيلخلا ثدهاشي ثيحب ( ةفيلختا روصق دحا ) ةيلّوللا رصق تحت

 أرهاظ اًيرش رزملاو رمخلا برشيو تاوصالا عفترتو يثالملا ميديابو
 ءاملايو ٠ رمخاو ءاملابو ٠ ءاملاب سانلا 1 تاقرطلا يفو مني

 هشري نم هيقل هتيب نم 0 طلغ نإو ٠ راذفالاب اجوزم

 مفي نأ امأو هسفن يدفي نأ اماف هتمرحب فختساو هبايث دسفيو

 ايحا دقو تاراحلا يف ءالا شر دق نكلو اذه ىلع لاخلا ري مو
 هي ةنشتاهدم ف لاقو كارايجا حيايرا رودرا قا

 اذه هيف دجتسإو ءالا شر نم ةداعلا ىلع زورونلا يف رمالأ ىرجو

 فرصتلا نع سانلا عطقإو عاطنالاب عفاصتل او ضيبلاب جارتلا ماعلا

 . همالك (هأ) هب قرخو ةسجت هايج شر قيرطلا يف 0 نمو

 ءاملاب شارتلا .نزم ركذ ام هيف لمعي زورونلا موي لاز امو
 ةئاعبسو نيناثو عضب ماوعأ تناك نا ىلا اهريغو دولجماب عفاصنلاو
 نا لبق قوقرب ريكلا ريمالا ىلا يا ةلودلارمأو

 زورونلا بعل نم عن ناطمللا, ىستيو كلملا ريرس ىلع ساحي
 ةرهافلا يق بعللا رع سانا 2 ةبوقعلابب هبعل نم ددهو

1 
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 با يف يرعثللا كاك ورش دع تياك مداعا لذاو

 تناك هبفو مروه لوا وهو توتربش لوا هيف هنقوو سيفا
 سيسفلا جرخيو مثدنع .ةسدنملا ( سيزيا ) ىلا انأيرق ةنامس جيذت

 قانعا ىلع جداوه يف ةلويجم مهسدتم لكايه وبأ ةنيدم ذيعم نم
 ريثع ةتس ايلا ريثع ىثا نم مثددع فللخي سسقلا نم ةعاج
 مساوملا عيمج يف لصيب ناك اذكمو لكيلا لقتل ةبسلاب

 "اك نرا دعي هنيعب ريشلا اذه قو

 9 ناو مالبيلا هيلع سيردا هنأ لاقيو طول مدوم كيعب ناك
 هم ٠" نم ذوخام همسأو هريش رهغبلا

 ليسعلا بريشو نينا لكا ميوملا اذه يف ةداعلا نم 37
 17 . قا ىلا ام هلك دعب كابو

 د 0 لح ءيشلاب ءينبلا رمشلا لاق

 مساوم د جاو مظِْع 0 ءامدق

 قاربنلا هيف نولعشي اوناك زوروتلا اديغوقو ميناوخ تيفاومو موط
 كوللا ددم يف ايراج كلذ رمسإو دايس يفتي غرر

 ءانلخل ناكو اًنأيحا هبف صخري انايحا عنب ناكو اضيا نييمالببالا
 خخ لضإبلا ياعم نلإق ٠ دويف ةيراخن يوسرو مب ”اييولا نيطافلا
 يطبق ازورنلا موي بجر رشع عبار اثالنلا مون 284 ةنس تاددهت#

 مايالا يف رص نراك دقو متنيس لوأ توتو توت لهتششم وهو
 مالاطب مسإوم نم (نييطافلا ةلود ينعي ) ةيل خا ةلودلاو ةيضالا



 4 ظ
 أكو ةيسايسو ةينيد مسإوملا كلت ثناكو مر

 ةكلملا اذكو سال اهنم لك ين رضحي

 نيينامورلل تناك يبلا قاوسالاب 50 قلخو
 حيرصلا ىلاق نينرشلا نع نانربلا اهنحإو نانولا حرف كل
 ةعفانلا ومالا . رم رانك ثادحا ميلا بسب اك اهنادأ تسي
 اهيف لفنحي ناك يبلا ندملا نمو روكذملا خرؤملا هدافأ اك مالل
 ةنيدم برق ةطسب لت نالآ اهرنأ يبلا تسايوب ةنيدم مساوملا هذه
 ميلقاب ربحا أص نالا يو سياس ةنيدمو ةيقرشلا ميلقأ نم قيزاقزلا

 قو ) سمش نيع نرالا ىبت ينلا سياوبويليه ةنيدمو ةيبرغلا

 رجلا لحاس ف ةدوجوم لالت نال اهرثأو وتوب ةنيدمو ( ةيرطملا
 معي ال نالاو سيمرباب اهمنأ ناك ةنيدمو سربلا رم يلي ام هللا

 ةيلبقلا وأ ةيرجلا تاهجلا نم تناك نيا الو ابلحم

 ناك اهبر رينك قلخ مساوملا هذه نم لك يف عبنجي ناكو
 مساوم هذه ريغ ا ديسلا دلوم يف نالا عيدجي ام رثكا

 ظ .نلصحي ٠ ناكو ةرم ةنس نينثالث لك سار ىلع لمعت ةريبك ىرخا

 ناكو اهببسب ريك تيضو احر ةعارتلا د عقل نم

 تاركمملاو روج او شهلا نم ريثك مساولا | هذه يف مدع ردصي
 ديك و” ةءاررلا تاقواب هو 0 مالا هذه عيمجو

 لكيف ةعارزلا لوصف لن نيم ايو جوملا يف سا
 ةيدس
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 داو لق جرا اولا ةقوتري ريش لوا يف ريغصلا دقوا
 .هريغ يف نروكي ام دلوملا اذه ,ف نوكي الو موي ةئام وب ريغصلا
 00 د11 حاب سنع داوم وها ةزثلاو مالا 1
 ا انلتط -كلطا نأ ديالو دلاولل هذه ىأر نم

 اقأ ءانثأ يف اهضعب وأ ان يل
0 1 

 ةيماشو ”رمسلا د : يزيلكتالا لاقف

 000 ارو ةردلاو يلا ةئك نع هي نورك
 #2 ايدج اًينومو اًهظع اًرما تيازف قافالا نم هذراوتو نئانلا
 يف مثدئاوع 000 نييزصللا ءايدقلا ناك ام هب ركذتا

 هتاف 01 :ا يق نوكت يبلا ةفيلخلا ةيكر امسال مدل اومو مدايعا
 ظ اك ديعرشلا تافاعلاب هنم هينا نياوكلا !اكلط
 9 0 ةرام انم قاورصلا ةاننل ناك نفو - ةيمال الا

 رم دخا اهركذي ل ةفلدخم دئاوع ع:اهيف ملل ةعونتم ةريثك مساومو ظ

 ميدق ف رصم ىلع درو يذلا رببدلا طودربه آلا نيخرؤملا ءامدق

 ِق لكتو اهلها تاداعو اطاوحأ ضعب ىلع هتافلؤم يف كتف مايالا

 .. ةريغ امإو اهيف لمعي ناك امو مساوملا هذه ضعب ىلع كلذ نبض
 ”اذطو كلذ نم هيف ىلع الكم لف .نريقاسلا نيخرالل نم
 . اهلع كت يبلا مساوملاو .ليلقلا الا اهاوحا مع .نم انلضي م

 . نه رصم تاهج يف ةقرفنم ندم, يف لنعت تناك ر وكذملا خرؤملا



 ا

 ةداغ ةوذختا ةزم *ينلا مل :عقو ىتم معا قرطلا باحصإو كرففلا
 اقدواع ةداغ كللذ روكذملا يئالبئرشلا خيشلا زدتاف هيلع إويظإوو

 ناكوريغصلا كلوملا انع ءانثتو تريتساف ةعس دن ةنس كلذ. ذغب

 دلوملا ءاشقم ناك كلذكو يشلا اذه. منان لالنرشلا كلوملاب فرعي

 ةمازغلا ددجم نا هل اذب يجرلا يشل وهو تاشملا ضعن' ناف يجرلا

 نف ايقأك ارادقم اط ذختاف يودبلا ديسلا ماقم ىلع ةعوضوملا
 : 0 ةنعادج غم هب زضحو رضخالا نوللاب خوببصملا 7
 لاو نيديرملاو تاشملا نم تكومو بكر يف هب [ولخدو اظنط
 39 اوذغتإو ميدنلا لم يق ديدحما شاشلا !وفلف ديتملا ماقم ىلا

 مداب يجرلاب فورعلا دلوللا اهنع ءاشنف كللذك ترمتسا  ةفاع
 5 هيك دذجت ةمارعلا قل كلو ضيا تففوتياو ن ةكدملا زويعلا

 نع نكي اف اخ دج يذلا لماشلااقترو هاه الكف يكمل
 ب ركت ثناكف دل وألا هذه ءاشتم ناك اذكبف ماقملا ىلا هب لضوي
 روهشلا ابتعاب اهذيغاؤم ترزقو يق تتدع) يذلا فاعلا يف ةنس
 نم هنقو نع اهنم لك داغيم زيغف ال يكل ةيبرعلا ال ةئظبتقلا

 ّق دلؤلل عني ال ىتح ٍيرلاو ليلا تافقال ةياعر:ةئسلا“لوتصف ٠

 لخلو يزل هب ضرالا رافنإو هترثك وا ةهجلا كلثب الأ ةلق تقو
 تاقوالا:نضضعب هي اهديعإوم .تّرخإو :تمدق تانشالا .ةذه

 قاوخألاو.:ملاطملا .كانسفننل ٠ ةلاعر ةموكملا نم ماوإو .تانيبفح
 يزنتم زهش لوا يق رنيكلا دلوملا :نوكي نا .نوالا هيلع يراجإو
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 ىهو رم 5 لوالا عيبر ١؟ يف هنع هللا يضر ديسلا ةافو تناك
 تيعمسو سو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم فيرشلا دلوملا ليع تقو

 ناك ينوت امل ديسلا نأ ديسلل دلاوملا لمع لصا يف خيابشملا ضعب نم
 . هءاجخ اذا هتايح ا دالبلا يف نيقرفتم هتذمالت نم رينك

 ةذلبب فب ميقي نأ هرمإ او هيلارظن لاعنملا ربع زيشلا ةطسإاوب ديرما

 مم ياا انيق هتانويايصم الدال اهيسب دال م
 اطنط تناكو لاعجلا دبع نشا هتفيلخ .هيف طوزعيل اطنط ىلا

 مهايخ ]وبرظف .عرمجلا هذه عيت نكحت مف ةريغص ةيرق رذشتقو
 . مايا اةثالث مايخلا كللت يف !وماقإو رييكلا دلوملا لمعي ثييح اهجراخ
 هذه هل الاف معدوو لاعيلا وبع زييشلا معيش ليجرلا اودارا ايلف

 داعيملا اذه يف. ماع لك انه اهرضحن ىلاعت هللا ءاش نأ ةريتسم ةداع
 .. اورضح مث داعيبلل اورضخ لباقلا ماعلا ءاج اهلف هللا هاش ام ىلا
 رييكلا دلو هكيلاذ نم.ءاشنف ةداعلا هذه ترئتسإو هدعب يذلا يف

 ىه ام ىلال صو نا ىلا كلذ دعب دازو مايا ةثالث لصالا يف ناكو

 كلوا رخآ يف: نوكي يذلا فيلما بكر ءاشم.ن | اك نالا هيلع

 خياشملا 7-0 هلعاج عم لاعنلا دبع يشل أ ةفي ةفيلخلا بوكر وه

 جتاشملا دحأ نأ مث لضو ام ىلا لصو نا ىلا هيف دازي راص من
 0 يلالبنرشلا خيشلاوهو ديسلا ىلا نييتنلا
 ضعب اهب ماقاف هبعاجيو هتذمالت.عم ديسلا ةرايزل اطنط ىلا دلوملا

 ةداع نرمو .تادابعلاو راكذالاب هنعاجو وه اهلغشي ناك لاب



 النحت

 نع هيورب يوذبلا ديسلا نع لمت امبو رارق هل ك را
 : نم اطوأ ةيكتلا أ هاوح نه لاسم تنين لاق يري ا
 ةينانلا ةرخالا غي الو ايندلا يف ةبق هل نكت ل لع هدنع نكي مل

 0 ل
 | مند نيس الا يس

 نكي ل نم ةسماخلا ىلاعت هللا دنع ةعافش هل نكي مل هللا دابع
 هذنع نكي ل نم ةسداسلا ةمالس رومالا قي هل سيل ربص هدنع

 امو هينسلا رهاوحملا يف لاق ىلاعت هللا دنع ةلزنم هل سيل قوت

 رماقو هورتسو هيلع ]ونبو هربق اوظع هنع هللا يضر ديسللا يفوت
 .ةنيلخ ىمسف لاعنلا دبع نجشلا هبحاص هدعب نم هتذمالت رماب
 ةيحوطسلاب هعابتا رهتشإو 58 ةنس وحن ًاليوط هدعب رعو ديسلا

 6 موي راصو هدنع ا كلما ةلم دعب ملا ثدحو

 ظ (يجأ) دعما قالا مخ

 ةعسأتلا ةرماسملا

 مساوملاو دايعالاو دلاوملا

 هلع داحلا هيلا لما هلم اب“



 لا

 نمدلا ين 0 ةأضنلا 1 م ةمالعلا 2 3

 لاق ب 6 0 0 0 دجوف سلا ا

 ظ لجرلا اذه كس سانلا نم داقنعالا اذه ام هللا ناجم هسنن

 )0 سيلو ةيعلا ا

 مونج رس 00 الا 5
 00 ري هناعأ لع زيرع

 هدي :لبقو هيلا رذنعإو هبظعو هردق خجلا فرع هلك ايلف

 ىلا لسرا هب عيدي نا لبق ديعلا قيقد نبا نأ ىحيو

 يذلا لجرلا اذه يل نحنا هل لوفي ينيربدلا زيزعلا دبع خلا
 ا ل لما نم هدجو نآق هلأسإو نلاب نان لفتلا
 اليخ يديس ىغف هلاوحاب ينفرع لسرإو ءاعدلا هنم يل بلطاف
 :. :ناكو :نيدلا *الع يضاقلا اهب يلوملا ن اكو اطنط ىلا دولا

 نع لأأسو هربخإو زيزعلا دبع يشل | هيلا ىضيف زيزعلا محلا ةفيلخ

 .نذاف .لاعجلا ربع خيشلا نذاتسإو هيلا ىنق هل فصوف دبسلا لح

 هللا ءاش ام 000 درف هيلع سو ديسلا ىلا دعصف هَل

 000 دلع لاقو يباع نيج ابنابج باجاخ لئابللا نوم
 ةاضفلا يضاق ىلا لسرأو هل رذلعإو هنيع يف ظظعف كبيجا يفاف

 .لوفي ديسلا نع لئس اذا كلذ دعب ز.زعلا دبع خجلا ناكو هيلعي



 لوو

 اذ لاعجلا دبع يديس هل لاقف يدعب رم اندقيرط يلع يني
 ةيشخافب يكأي الو بذكي ال نا هطرش لاف اهلمحي نم ظورش
 ففينع نيذلا رهاط هللا .مراخم نع رصْبلا ضاغ نوكي نإو
 ركفلا اد زكذلل اسزالم هباتكب آلداع ىلاعت هللا نم اًفئاخ سفنلا

 م 3 هللا ىلص 0 ّت ل 8 رو دقو

 نيل و تال هئانلخ امل م 0 اك ةيرلالا 5

 هتفيلخ مثريكآ | دج ريثكف ةيجوطسللا متساوي اوعقتجا
 ةفيلخلا هسبلي يذلا رمحألا بونلا بحاص وهو لاعملا ديعويشلا

 يودبلا دجحأ .يديس اق ىنب يذلا وهو ةنس لك ف دلوملا هيف
 كيبل نزاكزا يشف ديسلا دعب فلقتو طامسلا بترو ؛ةزلخلا

 روي قوت نا.ىلا ةديعبلا زاطقالا نم .ةرايزلل سانلا .هدصقو
 ةقرويل ١/5 دئساة حتا يذر هش نم: تلخ نيرشعل قفاوللا تبينلا

 نه وهو يديربلا يلع عدلا منمو ديسلا ةبق نم آيرق نفدو
 .كفرط خرم ةيدليب هيلا كسرأ كق ن هنأ لاميو هتذمالات نم د

 هيلا مطنتإو هسلحم مزلو هيحلاو نيشلا ىلا هاف لاف هتقو ناطلس
 ذا يديس تعقحا ا لوني ىراكو هاجت نفد .تاماايلف

 :ناطلسلا ل اذى.ناطلسلا و ةمرح ضعأ ييع 2 هّيأر

 ”يفع اينعلل انبح يل لاقق هبمدخ يف ةقديجو روزي دجا .يديسل
 قلخ ءانلجلا نم هب: عيدجيإو مدادغت لوطي .!دج ريثك هتذمالتو

 ام



1 

 هفيجو يف ناكو عرمسل إو ضاببلا نيب هنولو نيحجرلا يع هير

 غب نانتثاو نيالا هدخ يف ةدحإو يردجلاأرثا نم طنت ثالث
 002000 سان لك نم ناناش هنا لع فتالا ىتقا رسيألا
 ا هب هحرج ىسوم حرج هيايع ناب ناكو ةسدعلا نم

 اا ىف ناكو هرغص ىف ةكب ناك نيح بألا يف نيسحل

 | 1١ اراعت قانالا دب ايوهعم ,ميف ايوب سانا دعي ادب
 00000 دا سلي تاحرقلا وبا رهاظلا كلل !ناكو نراقدو
 نع ةيفوصلا قيرط ذخا دق ديسلا ناكو هبيظعت يف غلابيو
 ميشلا اذه ناكو يروباسينلا نمحرلا دبع خيْشلا نب ليلجلا دبع نيشلا
 هيلع هعمج دمحأ يديسربك الف نسح فيرشلا هيخا يلع عمدبي
 ادام رع ماقلت اك ديعلا هيلع ذخاو فوضتلا ةقرخ هيبلاق

 هنع هللا يضر يباعتلا كلأم نب سنا ىل | دحإو نع ادحاو
 ىلع ليحأيأ. ٠ نا كلذو مسو هيلع هللا لع 3 ١ ليسو ىلأ

 000 تاكل ةمباجلاو ةعاطلا لع ةحتلاو ايلا هديرم

 .ركملا نرع هاهنيو فورعملاب هرمأيو هلوسرلو هلل ةبنإو هلوسر

 رئاسو قالخالاو لاعالا يف هل ادشرم للعلا ىلع انوعذل نوكيو
 مانا دلاولإو لفطلل يبرلاك ديرلل خجلا تروكيف لاوجالا
 :راعش ءارمجلا ةقرخلا دجا يديس ذختا دقو عيطملا دلولل قيفشلا
 ترتخا ىلأ لع لاعجلا دبع يديس هتفيلخل لاقو هعابتا راعشو

 نمل ةمالع يثو ينام دعبو يتايح يس يبفنل ”ارمحلا ةيارلا هذه



 ا

 ران ؤامام يس ةقورسب طاقرخ راهم
 يودبلا دما يديسرع ناكو ةكمب اوماقإو /1١3 ةنس]وت احلا ىلا

 ناك ام ةرثثك نم يودبل اب هناوخأ نيب نم فرعو 7

 نا ا راكو اهقرافي ال نيمال سيلو ملم
 ميظعلا .نآرت افا

 برد نب نمحخ ىفانلا لملا بهني 1 هو ١
 تثدح هنأ مث ةيسورفلاو ةعامغأ اب كت درعا هنع هلل يضر

 رتسإو ةقايملاو ع تبسي زر لاح يشار ا
 هيخا عم اهنم راس مث ةيرخم 117 ةنس هوبا تام نأ ىلا .ةكبب يقم

 لخدو قارعلا ىلا الحار 1؟؟ ةنس لوالا عيبر رهش ف .نسح
 نيفراعلا ءاملءلاو باطقالا ريك يتلو دالبلا ة لاجو ذادغب

 ةكم ىذنف ديه ا روكذملا. ةيوخا داع من

 رار ا ا
 صخخت راد لخدف 1917 ةنس لوالا عيبر رشع عبأر يف طنط ةيحان
 هب ماقاف هراد مس ىلا درج طخ نعءاب فرعي اهخياشم نم

 008 مي ةلي ملا تيص ال هواي ال
 جابصلا ىلا نارفلا أرقي ليللا نج اذا ناكودهب نايلصي نامانا
 ريع اذ 0 موي هنع هللا يضر 0 نا ىلا كانه لزي#و

 (ددملا ) النوق لج ُةدع ةنس 5 هزيعو 10/6 ةنس لوألا ٍِ
 او لكأ نيع نيعارذلا لع نيقامللا ظيلغ اليوط ناكر



]| 

 ةعم هبسن يتلو بف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دج بلطملا
 8 0000 هدج يف سو هيلع هللا لظ

 ىضلا ل ريس

 ادومع ع0 نمو أرون ظ

 اهيلآ مدق. نيخ ةكم نم أوجرخ دق ل ل اراكو

 ا 1 كلا دبع فرط نم رانا كاتم عاق
 هبلصو ريبزلا نب ىلع جامل بلغف رابزلا ربا هللادبع لاتقل

 ا قلخ مهم لحرف فارشالا ىلع طلستي لغجو
 ديسلا دادج نا نسح نبا داوجلا رحم فيرشلا لحر

 نم مب جرخو هموق نم هيلع زعي نمو هع ينب عمج يودبلا
 برغملا دالب 00- ىلا دلب نم نولقتتي اوراصو أوراشف ةكم

 اوجوزتو اهلهأ مهح و. سأف ةنيدم اونطوتساف ة ةريتأ | نم: 1 ةنس
 لا دلعي اراد اوتايفو كاست ةقاكاغ ام انمار ماقأو اهنم

 اًلعاهدلوأق 0 'اطلسلا يتأ ةنباب جوزتو ديسلل ىندالا

 نم جوزع مهاربا نب ل و ل
 دبع ىب دمعا نب دمحم تنب ةطاف بسحلا لهأو 1

 ٠:ثالثو دالوا ةثالث اهدلواف ديسلا مآ بيعش نبأ نيده نب هللا

 هنع هللا 00 رق ع هكر 15 كاع
 ”قحر م جل رم 55 ننس ساف 0 ١ ل ضع 0

 ةيربللا 17+ ةيلث لهو ةدالؤلرئاس !عم ةفلرلا ترن ىلع



 ا

 ديدشتو لادلا رسكو نونلا نوكسو ءاطلا متن اتدنط |ولافو
 امإو اهحتفب اطنط فيذخت وهف نونلا نوكسب اطنط لاق نفن ءانلا
 هيف طبنلا فرصتاك و اتدنط

 اماقنعا سانلا دنع ديسلا اذه ىرا ينا يزيلكنالا لاقف
 ليف هذل اومالع "ابق 202 لطف و ال

 ىلع ناك ناف ال ما ةلصنم ةبارق وأ مولعم بسن مكيبا نيبو هني
 1 6-1 كلذ مع مون *قشت كلم ك5

 يتظفاح يف يتبو يلابب قلع ام كل ركذا من خيشلا لاقف
 بانكك ينك بنك يف هتارق 1م هربخأ لعن و هترت ند

 اذهو ينارعشلل تاقبطلاو يطوبسلل ىضاحملا .رسحو يزيرخملا
 ةينسلا رهاوحلا باتكك هبقانم ةياكحو هتمجرتب ةضلخلا بتكلا ريغ

 ريغو ةيوصلا كبزأي فورعملا سنوي باتكو دمصلا دبعل
 لاجالا ليبس ىلع رمأ ةمجرت نم ةذبن ةذهو كلذ

 ده ديلا فديس يراعلا فيرشلا ملا ناش 0

 نب ليعامسا نب ركب يبا نب دمحم نب يهاربا نب يلع نبا يودبلا
 1 ا نيسح نب نافع نب ىلع نبرمع

 عا طلاب و و اوجا ديحم نبا يداطلا يلع نب ىسيع
 5 ا ! رضاكلا ىسوم نبا اضرلا لع نب رفعج

 لوسر طبس نيس ا نبا نيدباعلا نيز يلع نب ارفابلا دم

 دبع نب كلاظ يبا نب يلع مامالا نب لسو هيلع هللا ىلص هلل 3



 وار

 مولعلا ثتعستأو نوننلا اهب ترثك ةديدج ةيلع جانت جانتتسإو

 ةمم روما يس منيب ةركاذملاو م ضعبب مطالدخأ نع الضف اذهو

 اهدادعت لوطي يبلا ةميظعلا ايازملا نم كلذ ريغ ىلا لعلا نم

 ] 7 3 الو
 )لا يلا 3 0

 يودبلا دمحأ 00 امل 0 5 5 31 7
 ةنع ىلاعت أ يضر

 ةنءاثلا ةرماسألا

 ااهنط

 اطنط سانلا ضعب دنع ىسي دلبلا اذه يزيلكنالا لاقف
 كلذ .لصا معا ملو اتدنط هيمي ممضعبو

 ةربختإو ةفرعملاب انرصع يف ةرهشلا ديزم مل نمم تعمس يلا لاقف
 اهمسا لصا نأ اهفو ةباتكو ةأرق هئافثإو ميدقلا يرصملا ناسللاب
 ةحوتفم نون امنيب نيدحوتفم نيءاطب اطنط روكذملا ناسللا يف
 طبقلا هفرح مث لاق دبحلا ةدلب ناسللا كلذ يف ءانعمو ضيا



 ا

 هذه نس انخيلأا تلج | اع ةريغك ىرقؤو دالب ثرمتو: 7

 .داؤنلا ةركب اهتالوصحم ترثكو اهتعارز ةرئاد تعبستإوتان|ويحلا
 ةورثلا تهنف تالوصخلا رادقم ةدايزب اسهيغ سائلا ددع دازو

 د دقو ةديدع نورق ذنم ابارخ تناك عاقبلا نم ريثك يف

 ا ةكس ةسنارق' ضرا يف ةلوقتملا تاناوبحلا
  فادصالا عي نم ؟,[ نفر

 3 0 نم اهلخا ةشيعم تاؤج ضع .كائفو .-

 مل لفطحي امن ءيش لقت مل نكي ال ديدحلا ككس لبق اوناكو
 00 اا 6 نوعفتتي دالب ىلا

 ىلا كلذ لقت ل نكما ديدخلا ةك تريظ الف ديد

 م نأ بسانم نم هعيبو ةديعبلا رضاوحت]و نرماعلا
 ْ ملاوخأ تنسحو ةقافلا ةلش نم

 ل يي
 ترم اهلف ةنوكسم ريغ تناكف ءاملا عقانمو لامرلإو نسلا اهيف

 اهوثزح اهنمرنتتك ىلع ننانلا نمارينك ذويتسا ديدخلا 0-8

 ىتج كلذ وحنو مدرلاو:ديهستلا نم اهحالصال مزلي ام |ولعفو

 ةرايثلا ىلا تارخلا نم تجرخق اه |وعفنتإو اهوعرنزفا تحلص
 كولا بباححإو. ءايلعلل“ كلكشلا: هذه ةطساوبإ رست دقو

 ةزيفك رومأ ىلع عالطالاو ةديعبلا دالسبلا ىلا لقنتلا عئانصللو

 مغاهذا يف اهيخوتترو :ليعلا ىلع ةينلعلا دعإونلا قيبطت اهب :مهنكما



 ا

 .هضعف دلع كرب ءاوبلل هداسفأ

 00 0 لكلو تقو *يث لكل .يزنلكنالا افق

 ناب ةعفد عت ال رومالا ناف .كلذ .هيف لصحي نامز يا نأ

 امعو كللذ ريغ ةدئاف نرم ديدحلا ةكسل كو جردتلا ىلع ىلع يرجت

 تاه ايف *ايشالا زاعسا ةإواسم يف اهيدئاف.ىسنن الاف “يش نم انيسن

 ]ةمرا ال نأ ال ةويلك تاييج .تئاك ققو'امدهنيب. .ةليضغتللا
 رسيتف هقيلساتح .ناغأب ةهجبل ةدسبلا ذاب. ضيب هلا لمتاللوصحم
 ا( ا أل ففاينيلاو ديدحلا_ككس ةطساوب كلذ نالآ |

 ىلا تاييملا تالرصتع دوزوب عطفإو ةوزئلإو راسملا نم طهبيفل
 ام اطحتلا نم':ةثلاسلا نامزالا يق هلوصح رثكي ناك اه اهضعب

 ضرملا نمهعبيي .ناك
 ا للادلا ؟ فينس نوم .اسنرف .نضوا نلرضحم ناك دقو

 ديزي راص مث .بوحلا نموتلوتكيه 40000.٠0 .ةيويه 3
 ىلا ةيربغ ١؟5/ .ةنس في غلب ىح ديدحما 0

 ا ةح از مرئلوفكيه ٠٠,70
 استعارزو بوبحلا لوصخم : درع ةدئاقأ اهم قصح لا

 اهتالوصتم تناك وا عرزت ال لبق نم تناك ءايشأ ضغب حرزو

 دج ةليلف
 كال خابخت يلا تانإويخلا رفس ناك ديدحلا ككس لبقو

 :كللذ لبسف ينك فورصم ىلا اجادحم اقاش بعض .ةعارزللو



 لاك

 رم ةريثك عاقب اهب تحطصو ةرضم تيا نا دعب ةعفان تراصف

 تنيزتو 1 0 0 ةعرزنم ريغ 2 ةرفف تباك ضر !

 ْ يا حمرشيو نيعلا 0 ةيلاج "5

 ةهبحلا ىلا ديدحلا ةكسب ةدالل هزه نم ل اق ناك دفو

 ١181 ةنس ينو طنق ةدحإو ةنس يف ةسنأرف ضرأ كبر

 فنيطلاب فورعملا ةعارزلا نيط نم لقنو هتالونوط .١6
 هتالونوط . ٠ ٠

 0 هنه 0 رع

 هيل 00 0 و 0 الو 0 داما

 نوؤرصتو مضرأ اهب نودمسو ةيدقلا معويب نومدهي مثأرت

 اهبامو هناك زاك ةسورحملا ةرهاقلا ةنيزم نأ مولعملا نمو

 هذه نم ةنس لك اهيف لصحت نإويحلا فانصإو بإودلا نم
 اهرخو .ةيردكسا لئم ةريبكلا ندملا كلذكو رينك ر ادقم ةداملا

 ريداقم كلذ نم اهيف لصحتي يدا علك ةييرفلا ندملا نم

 قرط تذختاولف اهررض نع الضف ءيش يف اهب عفشي سيل ةيذع
 ىرقلا لهإو هترجاب ةكسلا تعنتتال ةليلق ةرجاو هللات يف ةنتسم

 , رم لصاحملا هررض نم ندملا لهأ سو معرازم يق هلايعتساب
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 فاطصأ .- زج ةنيؤاللا تلكك- فرقو لفة( مخ
 اهب كي يذلا نأ نعالاضق ةينج ( <:-- م. :1-) تالوفللا
 اهريغب ا | نكميال

 ةريثك اهتازثو ةهظع ديرحلا ةكس ذئاوف نا حملا خيشلا لافف
 ةعارزلاو ةعانصلا نم اهريغ عت لب ةراجتلاب ةصاخ اهعقانم تدبلو

 ةش : دلو نارممل إو ةسايسلا ا, قالو تادالاو نوننلاو مولعلاو

 نم تاغونصملا لمت اهعطسلإوب لبسي اهنأ آلم ةعانضلل اهعدئاذف
 اكوبف اطوادتو آملاغسأ رتكيف ةكلمم كلا ةكلتغ نمو ذلب لا دل

 ةعارزلا يق اهمدئاف اذكهو اطاح نسخ ايف متبغر ظعتو اهوعناص
 اهعنن ديزتف 8 راثلإو بوبا نم اهتالصاخ لفت ليهسب
 ارج لهو اهب مهواننعإو ايف شانلا ةبغر هتدايزب ديؤتو

 يف اهتعفتم تسيل نكلو مركذ اك كلذ متن يتزيلكلالا لافف
 اهتاودا لقتب اريثك اهعفنت لب طنق السا لقتب ةضاخ ةعارزلا
 ىلأ اهتظسإوب هنم لفن دقق ( عابسلا ) داملاك ضيا اهنزاؤلو

 ةفيغضلاو ةيوفلا ضرالا ىلع ترشن ةريبكر بداقتم ةيشإو ةرجاب .عرازملا
 تناك دقو اطوصحم رثكو ىلوالا ةوق تدازو ةيناثلا تيونق
 ' اهجراخ خرط عارزلا نع ةيلاخلا نذملا يف تالضنلاو تارؤذافلا
 اهلها ةكإ رهف اهءاوق دسفتق ةنوقغلا ايف رثكتو اطوح مازتنف

 ايفالأ هزه لانا لفن يف ةزجنالا تقتحتو ريرتحلا ةكس تشن انلف

 ةعارزلا تالحمو فيرلا دالب ىلا لقتتف ندملا نم ذخوت تراص



 /ا١

 هال ظ ... ) وحن ةدحإو ةنس يف ةروكذللا ةكلللا

 ل ىلوالا قرطلا 0 "ايلا ارسل عر
 الك ا يحس ا رشلاو رحو ريغنت
 ككس , رم اسنرف ضرا ايف ةيريخ 11917 ةنس دوجوال ناك دق
 ةيداعلا 0 ددع :طسوتم ناكو رتم وليك (285. ) ديدحلا

 رعموليك ( 4305 ) ديدحلا ةكس لوط لب امو ( 555 ) ةدوجلا
 الف 05440. ةيداعلا تابرعلا ددغ نإ ةيزخغ ل115 هس
 ةيريغ 1196 ةنس رتم وله ( 1195 ) ىلا كلا لوك ل
 211180 اطوط علب 0-2 ددع تناك

 انها ىف( 10/0 تارعلا تن اك ةيرجت 1 ةنس رتم وليك

 .نيذخت' اوناك نمل ررض ىندا ابنم لصحي ماديدحلا | ةكس ناربظ
 قلخل ةبظع ةعفنم اهنم لصح لب ةعانض ةيداعلا ةبرعلاب لتنلا

 .اهنم لاومالا باعصا تحبرو اطاعإو اهلاغشا يف اومددتسا ريثك

 يف نينثا الأ ةنسلا يف :نولانيال أوناك نأ دعب مهاف اهظع ابر

 رم لس ديب ا | عضوب |وراص اًجير ةئامل
 ةئاللا- يف نيرشع

 مابا رخل كتل دال ف نرد تكس 0
 : هبنج 1 ..) غلبي اهب لقتي ام عيمجج ىلع اهبف نيكراشخلا
 فرصي ن لل قرطلا ىلا عوجرلاو ةرملاب اهاطبا ضرف ولف
 .ىرخالا طئاسولاب لقت اذأ اهب لقتي . ناك ام .ىلع .رذتتيح



١١ 1 

 تارم تالثو نيترم هردقر ىقح

 دي 0 ا 0 58 3و

 1 فلا فالا ةعبرا ي ا 0

 درا ةفولام تناك يلا تايفيكلاب لقتي ناكر دقلا اذه
 دخإو رايلمو ةيداعلا تابرعلاب لقتت هنم تارايلم ةثالث تناكو
 0000000 ظبي كلذ له نأ انلقرعلا ىف ناسلاب لقي
 ةرجأ 00 كلذو ميظع رفو هنم لصح دق ةقاجلا طئاسولا ندب

 راع فلا ةفاسم هتاليوط لك لع ةرؤكذلا طئاسولاب للا
 ن5 ظقف ةغيس بسح اذاف رشع ةبس ىلا اهنتس رتثع ةعئزأ نم

 راكم راق اًنصنو تاتس ةعبزا هنالونوط لك قرقولا

 ةنسلا يف ةعاضبلا باحكال رفوتيف طقف فصنو نامتنس اهيف ذخوي

 د 0 ) ةدانعملا تابرعلاب لوقتملا نم ةدحاولا

 نم تف تايتنس ة ةعدرأ هن درر كر باكر يف لوقا
 باعال ركذام رفوتام عوببمم نوكيف هينج( 1٠٠.٠١ )كلذ
 نرأ مزليو هينج )15.0٠00( ةدحاولا ةنسلا يف ةعاضبلا

 اا رجل فالح يذلا ضغلا رادقم اضيا اذه ىلافاضي
 ةقاتشسلا تناك اال ركذ رع كلا ترودح دعب كالا

 غلبي ةيرجن ١181 ةنس رجلا يف لقت ام رابنعاب كلذ انيسح اذاف

 رس كلا كفو أنا عرب نكي هيج 005
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 تودح تلبقو هينج < .0.000 يأ كنرف 9-0٠٠ 1١5

 كلك يف هريغو دار نس اولا وتاب فتي جاك يدلل

 لح فيرارال نآلا, نور انين ١1 رو هرترادعال رتم وليك
 0 1 امنا سلا اذهب ب رفوتف تفصلو تاهتتس ةعبس

 1 حد كاذور اذه نم طر فوت ام ةلجج نوكيف هينج

 لبجلإو راجلاك ةيادلا ىلع رفسلا ناكول لاقو خيشلا مسبتف
 ةباردلا ةفهر ريل جل رخكلا# ةرورضل اي رثملا راو نكي لن
 ربك ةعاشلا يف ريت ال ايناف ةداتمملا تابرعلا. لزم ةكرس لقا
 ةنوم يفرفاسمل مزاللا نكي مل ةديعب ةفاسملا تناك اذاف ةقلم نم
 اذأ اهسرح ةرجأو هتاد ةنثوم ضيا همزأي لد هلحو هسفن

 ندملا ئدحا. يف تاب

 دخلا فايدلا لع باد ايلا ناك اذا يزيلكتالا لاقف
 عبس نكذ رم ام ردق رفولا ناك ةسنارف ضرال هانردق يذلا

 ةلييبلا ذم. ككبلإ ةذيهز ةطس انت لص ان اكل ب
 ةعاضبلا لفن رثكو ةراجت لكي سنو دق ل علا فت ةعرملاو

 ال اهنرجأ نم لصاخلا ناك نا دعبو م ظع حر اهنم لصحو

 ككسلا ةطس بولا عيمج نم لصحتنلا ثلث غلي
 نم لصحتلا راص م تاهجلا ضعب يف؛هعابرا ةثالث ىلإو.هيثلث ىلا
 دادزي لاز امورهنع داز مث نيرفاسملا نم لصحتلا:ردقب ةعاضبلا



 ٍْ لك

 1 هيلا تامل ريما براك اذا انرم ال ةيظع_ثاقتمو
 0 اما ل هي هوطتتل تناك, لب .راكاو ةديدع, أيل :اهملظق
 عابرإ ةثالث كي ديدحلا ةكسب عطقي اموهو [رتموليك <0 مويلا
 لل را لجل نادت بر كلذ فعلا ىدحالو :ةحيابس
 تدازو ديدحلا ةكس تدجو ذنم سانلا ةكرح ترثك مث م نمو

 71 لانبإر ةثالث دالبلا نست ف تراصف ريكي لورا نع
 20 ليندا انك اني رثا تانج عر لاقرب في مذ
 ةدوجوم ريغ اهلبق تن اكو ديدبحا

 ريش مك غلا د كب عدلا د

 ةسنارف نم ةيقرشلا ةهجأ يف ةداتعملا تابرعلاب. سانلا لق نم
 ٠١8 ديدحلا ةكس دوجوب غلبو هينج 140 ةدحاولا ةنسلاا يف
 نم ةرجا لفا مسشنل |و ةهزنلل ةصوصخم تاراظف تبتر اهداف هينج

 هينج ١1 غلب ىتح كلذ داز ةداتعملا تاراطقلا

 دلل نلكجي قي يبل 4 كيرفامملا نا انضرف اذاف

 نورفاس سانلأ' نم / ٠ 0 مو ًالثم ةسنارف : ةكأيم عيج

 ثالث هل فوت. مدم دحاو لك نا اانلق:رتم وليك 60 ةفاسم
 1 قئابملا هذه نات قكرملاو رتل ىف ىضق تناك يضاغاس
 ةليج تاعاس عبرا يف ةداتعملا ةبرعلا اهعطقثو ةعاس يف روباولا

 ..ةعاسلا'نزا انضرف اذاف ةعاس ٠٠١ 555.٠٠٠ معيمجل رفوت ام
 ةيسلا يف مل رفوملا ناك كنرف .فصن .اهتيبق منه. لكل
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 نم ١:...4,5 لك رم تام دق نوكيف 5351 حرخنأو
 صخت منم 541٠٠٠١ لك نم حرت إو دحإو صخت نيزفانملا
 1 يووم عدا حم
 ليخما اهزجت يتلا ةداتعملا تابعا تتش ةسنأرف ضرا يف تام

1 00 

 8 ارحل | ةكسلا نا لل 0

 ا يا قست يمال

 نوكيف ١١م. حرج نم ددعو ١ منه تاه ..للرم ددع

 دحأو حرجو نيرفاسملا نم ؟05 5 لك دبحأو تام

 ديدحلا ككس يف لصاحلا نم رثكأ وهو مهنم 1907/5 لك نم
 ةرهاآ ردقب

 ةكس راطخا ةلق نم هانركذ ام رهظب ةنراقملا هذه نْن

 رقسلإو لقلا يف ةليمتملا ىرطلا:نم اهيغراظحللا نع ديدحتا
 مودعملا ةثاسكل دئاوفلا نم لصح ام ىلا راطخالا هذه ةبسنو

 : دوجوملا ىلأ

 روبظ ليق رثسلاو لقتل ايورروأ دالب يف لممتسملا ناك الث
 مويلاف عطقث ال تناكو ةداتعملا تابرعلاو بكارملا ديدحلا ةكس



 لارا

  ,دنع رومالاب اولغتشي نا قلخلا بأحد نم يزيلكنالا لاق

 .لمانلا قحر ومالا يف اولمات ولو اهدهع مداقث اذ و 1
 موكلو باوصلاب اكمل اهضعبو ةعقاولا ثداوحلا ثري

 .نهف ربدت .ال أو ةيِور ريغ نم نوككعتف ٠ طم ايبا 00

 * ضعب_ وأ تلصح ةرضم ةثداحب ديدخلا ةكس ىلع ممكح كلذ

 .|وزظن ولو هليضفمل !وبهذ ايف ثداوحلإو راطخالا نم عقو ام رظن
 : ؟ارظخ لقا اهناف اهريغ ىلع ديدحلا ةكس - ةقيقحلا' نيعب

 0 ارض فخأو ةي زم رثكأو
 كلاذ ةيآ.امو ثلا لاق...

 ويس كا ءاصحالا رئافد نم لع دف زل لا
 0 بكر خلا ن ١ بأ ةنسافرخأ ةتنم رشغ

 ٠ 177/9 ةنس ىلا 1501 ةنس نمو ؟55١ خرجنإو 1417 ةكسلا
 . نم ؟14.540:915 اسنارف يف :ديدحلا ككسب رفاس ةربغلا .نم
 ةنسالا 1١18 ةنس نمو 5:1 جرجن إو ١١١ مم تنام ..لانلا

 ."اصخش هم 051 م15 ايسورب يف ذيدحلا ةكسب لقت ةربغلل

 ” يابللا نم ك3 نن عج نركيت ةضرا جرو نانثا مهعدتلا
 1 مهم: تام 3150017551. 'تامجلا كلت يف



 ١؟ا

 سانلإو ران اهيف تدجو تابرعلا ىدحا نا هربخاف مضعب لأسف
 0 لاقو علا فاخت اهئافطاب نولغتشم ةكسلا مذ رم

 لزنن انب اموق يزيلكناللو
 رثكيرما اذهف عرجت الو انالوه اي ففختال يزيلكتالا لاق

 هذه ىرثسو زطخ الو هيف ررض الو ذيدحلا ككس يف هلوضح

 ضل عقاولا يفو نمزلا نم قئاقد ضعب يف تافطنا رانلا
 :ناطاف ولك اك زالطنلا قأسو قاتلا ككوظلا دك هليفق هل
 ثيح ناخدلا ليعتسي نم ىلع مولي ذخا هنكلو خشلا رطاخ
 مدعل ةكلا مدخ ىلاريصقلا بسيو هنب ' قللذ اعط
 هعنلل مغافنلا

 ناخدلا لاعتم نم انالومااي اذه سيل يزيلكنالا لاف
 اذهو دحا نم سيلو مئللإو لجاندلا كاكتخا ةدش نم وف امو
 دوعن هذه ريغ ةريثك راطخا اطو ةكسلا يف لّضحي رطخ رغصا

 .الف ريثكب ىباسلا يف لصحي ناك ام لقا ّنالأ اهنكلو اهنم هللاب
 امعالاو ديدحلا كلكسل ذدجت اف بيست كلذو ردانلا ف الأ لصحي
 27 نيرفاسلا ةمالسل ةياغر نيسحلا نم

 يف انه لصخ دق نمزلا نم فلس ايف ناك خجلا لاق
 ردعتإو نكذ "عاش قئاع رن تايزلا رفقا ذنغ' نياق هقأس

 ردثتقو سانلارثكاف ريثك قاخ وب تامو نطنخ ظعو ةزبخ
 اهكرت ىلع ضيزحتلاو اهربا ليوهتو ديدحلا ةكش مذ رم هبجدب

١1 



 لا

 ني ردو اريك

 ظ ةراذةفسملا ظعمف نكت تايرعلا نم اريفك نا اوأر مان
 غلس ر راطقلا فورصم زودجوو ىدس اهلقت فورصم بهذيو

 ؟ه ةلومحملا ةعاضبلا تن اك اذافرتم ولي ايك لح يف اهتساو.

 يلب ىلع ةيقيقحا ةرجالا تناك ًالثم هتالينوط

 يناك هتالانوظ,! .٠ ةعاضبلا ثناك ناف رتم وليك, لكل تامتتست

 .رثكأ لوقمل ناك اذكف ؟دح أو اهنتس رتم وليك لك يف ةرجاالا

 هبنبلا مزلي ىلإ ةلأملا نا نا غيت لفا 4 تناك

 صقتب ضرغلا اذه ىلا اولصوتف نكما ام غراوفلا عنم يف ا
 ةدبعبلا دالبلا ىلا لقتنل آلم رنجلإو ربح اك ةيلرألا مزاوللا عرج
 يف كلذ ليل ةرجالا ريدقث هب اهولبعتسا يبلا ةينكلاو.ةبيرفلاو

 رادو اهلا لمرب يفا ةهجحا, نيب بنصلا نأ قزق وفرع: ما ٠
 فنصلل ةرجالا وه

 دازف ةمج ئأوفو. ةظع ثارث اهاثمإو تاريبننلا هذه لصحن
 'ديدحلا ككسب سانلا عافتنا اضيا دازو تاكرشلا باحصا عر
 ظ 0-1 ةدايز

 تايورق 1 مالكلا اذه يف نائداحنب اه اهيبو

 "0و نرتو رف + يق راطنلا فقوذذا عبسلا اكو ةطمم

 اذاف نحشلا رظنو ةطلدخم نع تاوصأ ضعبو ةبلج راطقلا تايرخآأ

 كلذ يف ببسلا يردي ال وهو معالم نه نوزني سانلا ضعب



 1 ش ْ

 يف هينج 110: ردقي يونسلا فورصملا يف لخدي ةدئافلا نم
 نرم لقني ام ةدايزب الآ ردنلا اذه ضقني الو رثم وليك لك
 هتالينوط فلا ةئام ةعاضبلا ٠ نم لوقتملا ن ناكولذا اهريغو عئاضبلا

 دي 0 را ناكو ًالثم
 لوقملا ناكاذ دك يمول
 ةرثك بجوتسي رجالا ليات نأ تارم رشغ لوالأ ردق

 دورظ نم درط لك نا امأر م 2 0 ةعاضبلا دورو

 ةباتكلإو نيزختل او نزولا لاعأ ضعب ىل ١ جانحي ةعاضبلا

 نح# يلا 'ةطحملا يفالأ اهيلا جانحي ال لاعالا هذهو كلذوحنو

 يس اهرصقو ةفاسملا لوطل لخد الو اهيلا لسري ينلأو اهم
 | فالئخاب فليت تناك تول لاعالا هذه فيراصمو كلذ

 ناف ةتالينوط لكل اهينتس ١١١ اهريدقت نكم اهنا الا
 ريثع ىتثاالا نوكت الف تارتموليك ةرشع ةفاسملا لوط ناك

 نوكي الف رتم وليك ةئام تناك ناف رتم وليك لكل اهينتس .
 رعت ولك, 1.١ ةفانملا تغلب م ناف سهو ميتنس الأ رقم وليك لكل ا

 ىلا ةلسرملا عئاضبلا باعصا اوخنت نا اوأر اذبلف اَدِج ةليلق تناك

 ايالتسا | عرجالا ةفخ يي مثريغ ىلع زايتما ضعب ةديعب تافاسم

 كلذكو بسكملاو جرلا ةدايز كيذ يف اودعرد معبغر دايدزال

 وغم ام زايتمالا نم موطعأ ةمظنتم تايلاسسرأ ل نيذلا. زاجتلا
 حير كلذ يف |وأرف ةديعبلا تافاسمللا ىلا ةلسرملا عئاضبلا باخال



 م١1

 ا ا 1 كنرفلارشع رشع ,متنسلاو زيلكتالا دالب
 اال ب د اهل دان ويدل ةلياعملا# ةضف انصن نوثالثو  ةطيزأو

 ايم رغكأ ةعاضبلا ةرجا نم لصحت امو دحإو وتب اًكترف نيرشع
 00 الجم رحال اكلكل انسب اذار نيرفاسملا ةرجا نم لصحت

 ن2 ابنارف دالي قو .ةئامل ا
 ملوذلا لغ ةعباث ريداقملا هذه تسبلو اًبيرقث 96 وحن ايئاملا ينو 5
 افي ذهْنَأ ةعاضبلا لصاحت ةلبحلا ىلعو ةريثك بابساب ريغتن لب
 هجانحي ام ىلا جانحت ال اماف ديدحلا ككسرادم هيلعو اًئادةدايزلا
 11112 ىححا دقو فرصلا ةدايزو ةعرسلا رك نم نورفاسملا
 ١155 ةنس اسارف تاهج يف ديدحلل ككس ةطسإوب ةعاضبلا نم
 ةريغلا نم 1؟11/ ةنس يق .غلبو هتالينوظ ؟5..١٠٠ علبف ةرلأ نم

 نآلإو .هتالبنوط ؟[١٠٠17 ةريغلا 112/5 ةنس يف غلبو

 .(15.: 0-١0 وت ةسنارف يف ةدحاولا ةنشلا يف لقي ام غلي
 : هتالينوط ( ١...11.٠0 ) وحن ةرتلكنا قو

 رادنم نم ءيش ليلقتو ةديدج عؤرف ثادحأ ةجيتن اذهو
 يق اهتتس رشع ةيس هتالينوط لك ىلع ل ةرجالا

 كلذو تامتنس ةعبس الا ذخوي الْنالاو ةكسلا نم رتم وليك لك
 نيد أ ليداقكلا ليحلتم ةعح 5 انننرف ذب 3

 نأتلمار مغأ ةرجالا ليلقت لآ تاكرشلا باكا اعد يذلاو

 د ديدخلا كلكس ءاشن| يف فرص ام



 فضو

 ىلع وكت ديدحلا :ةكس يف نيزقاملا تيركرل ةذعلا تابوعلا
 ىلوالا ةجردلا :ةرجا اهرثكآو اهظعا يو اهادحا تاجرد ثالث

 اهنم لقإو اهنود يشو ةينالا ةجردلا اهتيناث ٠ هيف نحن يبل يشو
 ةرجأ اهنم لقإو ةيناثلا نود يو ةثلانلا ةجردلا اهتنلاث ٠ ةرجأ

 نما ردق ام عفدي تاجردلا هذه نم ةدحإو يف بغر نم لكف
 ةدعم ثالذدلا تاجردلا هذه ريغ نم تابرع متو اهيف لزنيو ةرجالا

 اهريغو عياضبلاو باودلا لمقتل

 ةجردلا يف نولزفي نيذلا نرا تيار ام رهاظلا ذيشلا لاف
 ظ رثكا ةنلانلا

 بيرق ذنم ثأرق دقو عقاولاوه اذه من يزيلكنالا لاق

 :لؤفي ديدحلا ةكسلا ل اوحا يف اًيدح ةيوسنرفلا ضعب هفلا اًياتك

 ةكس يف نيرفاسملا نم ةئام لك نا .ىلع بيراجتا تلد دق هيف
 !1 نمو ىلوالا ةجردلا يف 1؟ ىلا رثكآف 5 مهم نوكي ديدحلا
 هزه كا ضممو :هئلايلا فالك ىلإ 71+ نعومة ةيناثلا ق ؟1لالأ

 ةجردلا:نزم ةئاملا يف نيثالث وحن هيف نوكي ثالثلا تاجردلا

 قابلإو ةيناثلا ةجردلا نم ةئاملا يف نيرشعو .ةعبرا وحتو ىلوالا
 ىلوألا .ةجرذللف ايناملا يف امإو اسنازف يف اذهو ةئلانلا ةجرْدلا' نم
 ةرجالا طسوتم مسق دقو قابلا ةثلانللو 5" ةينانللو ةئالأ يث ةسمخ

 هرج يارا وليك ل كل هما مقا هنا اذيفيف ةيكملالؤظ ادت



105 

 ريغ نم هل جرالا وه امرادخيو الثم بكرملاو ةيادلاك اهريغ يفو
 هذهف الثم بكرلا وا ةبادلاوأ ةكسلا بحاص ير نع ثحبن نأ

 ارا انييخ انيلع“ هناج اغا رمالاب اذه ناك نإ وب انتقيرطو انتداغ

 ةكللا هذه جر ةفرعم نم ءيش يدنع نيل ةلمجلا لجو مادام
 غب ديدحلا ككس جابرارادقتب لع كدنع ناك ناف اهتراسخوأ

 نرا انل نك اببرف ةذبن هنم ل نيبت نا يد
 اهريغ ىلع دالبلا هذه يف اطاوحأ سيقن

 يلدا تاهجلا عيجج يف لاحلا سيل يزيلكتالا لاقف

 ابيرقث ةئاملا يف ةعبرا نينسلا ضعب يف جرلا ناكز يلكنالا دالب يف
 را للا تاهجلا نفس ةطسن طرد ة عيب رع تاكو
 | ةعس ١" ةفيح ةزئاهلي ]دار اأو يل ضمتا] لصا نم فرصحلا
 فو ةئال قس عبس ةرشع ءاهز لا علب اينامل قو كلزك ةعسققزمو

 جرلا غلب انيوزاني قو ةئاملا يف نيرشعو نينثاوحن اهتاهج ضعب

 ةئاملا يفر شع, ةسمخو رشع ىنثأ ىرخأ يفو ةرشع اهتاهج ضعب يف
 ديزت لب نيعم دحو دحإو ردق ىلع جابرالا هذه مودت تسيلو
 . "كيراصلا كك لذكو لاوخالا تايضتقمو باسألا تسحب صقنتو

 ' 0 غب سانلا سولج تالحم ىرا ينا نيثلا لاق

 و له كلذ هجو اف قنورلاو ةنيزلاو شرفلا يف ةئوافنم ةفلدخم
 0 نوكي فيكما مهتارمو سانلا رادقأ بسحب

 3 ةرجالا نم هنوعفالي أمسح 1 يزيلكنالا لاق
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 ةسخو ةيبونجلا اهاهج ككس يف ةثالا نم نوشختو ةعبرإو
 ةيبرغلا اهتاهج يف ودا ةعبرإو ةيقرشلا اهتاهج يق نوئتسو

 تنبسب ١دج ريثك انه ديدحلا ةكس مير نا نظا خيشلا لافف

 رفانسي هنآ تغمس دقف ةعاضبلاو قيزفاسملا نف"اهب :لقني ام ةرثك

 ةيزدكسا نم اهلنمو تاراطغق ةئس وحن رصم نم دحاولا .مويلا يف
 ريغ اذهو ةعاضبلاب اهضعبز_ نيرفاسملا شانلاب نوح“ اهضعب

 ظ دع عورفلا تاهج

 رصب ةلحشلا داريا لضاح يرداال يزيلكنالا لاقق

 ' امو ةنس لك يف هنع لغت تن نم معي امنأ اذه ناف اهفورصمو

 قاتلا "نا يلابنرطخ ناك ةقووصب قطعي كلذ نع اهيش كبر
 '  هنغ مترضح نم

 تيكر ةرم لؤا ةرللا هذهو كللذ لع ل نيا نموخيشلا لاف
 ام ةتمولا /قاغشإو ةيشانملا جل اؤحل تسمي فاق ةكسلا هذه اهيف

 ةرهألا ايغلخذ ذنم رضم نم تجرخ الو رقسلل اًبجوم دجا تنك
 تبهف - اما كيو يفوت يتقلإو توا كللذو 9 رمال ةدحاو

 ةجاح نإ نكي ملانلف اهدعب الو اهلق رغسلاا ىلا تا ماو معرضحاو
 ينل رومألا هذه لثم ها ْ

 فم نع كمللاب: ةداغ 13 ىليل اندالبب يف انا لع همولؤل نم يف
 هل نعال فلا ةرثيك ىلا انمطَضَي نم نا حل اوحالا "ةذه
 ةكشلا يف اهعفدي يلا ةرجالا رادقم فرعي افإو كللذ ةفرعمب ةيانع



 لل

 . تاكرشلا تابرا ناف ذعا ةرورصلاب اهحبر نكلو تركذ ام 0

 ل رج لين اب كلل ,مرلل لطم ايلا انا اهيكذ يلا
 ' ردق وأ

 ككيلل رجا نم لمعلا رادم ببسح دق يزاكتالا لإق
 .نريرفاسملا ةرجا زيلكتالا دالب ف ناكف ١1/؟ ةنس ةروكذلبا

 اضيأ هه( ا ) ةعاضبلا ةرجإو ِهينج( ) ١5100

 قو هينج 71,51.٠٠١( ) نينثالا نم لصحتلا عومجم نوكيف

 عياضبلا ةرجإو هينج ( ه,د ١.٠ .. ) نيرفاسملا ةرجأ اسنرف دالب
 ةينج+ ع ةليمتلن١ عر ا.عومجم نوكيف هينج:( ”اب> : “٠:0

 نيب انسياف اذاف هلك لصحملا ينلث عياضبلا ةرجا تناك ايناملا فو
 لك ىلع لصحي هنا دجت اهنم ةلضاحلا ةرجالاو كلكسلا لوط
 ١54١ اشرف فو هينج ١ زيلكنالا دالب يش دحإ ب نتمولك

 '' يزيلكلالا هينجلا راببعاي كلذ لك هينج ١174 ايناملا قو هينج
 دالبلا فالادخاب فليخي ديدحلا ككس ىلع ايونس فرصي امو

 اسنرف دالب يف وهف اهئاداب نيمئانلاو اهب ةكس لكل ةبترملا لاغشالاو
 زيكنالا دالب فو لصختلا لصا نم ةئام لك نم نوعبرإو ةعبرا
 : نوعبرا ايثاملا يثو ةئاملا يف نوعبرإو :ةننجخ

 ةموكحلا فرط نع ةيراج .كنلنلا دالبب يف ديدحلا كلكسو
 نم ةئاملا نم نورشعو ةسمخ ايونس اهيلعفرصيو رصم يف اك
 ةيلامغلا اهئاهج يف .ةدوجوملا كلكسلا يف كلذو بصمت .ليصا
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 نأف ةلئاه فيراصم اط مزلي ةيئاهنلا تاطخملا بلاغو يزيلكلا

 يرصم نادف ةئام نم برقي ام ىلا ضرالا نم جانحي اهضعب
 تم 'وليك لك .ةمهق هانلعجو ريدانلا هذه طسوتم انردق ولف

 0 ١ دجن عيمجا هب انبسحو تاهجلا عيمج يف دحإو

 |ا/؟. .٠.... وحن ايرقث غلي ككسلا نم ةركذ قبس ام ءاشنا
 اين 8 لماما 2271 انينيخ ل كلاب انين كط

 ' امعاودإو ككسلا هذه تالإ لاعأ

 ىلع كاب ها ف تكلا هج لهل لاق

 2 ةفلتخم يف مأ دحإو
 5 ا يعل فطن ل يشل لع تنل ينيك الالف

 0 طخ لع ككحسلا بلاغ دمت اكيربادالب
 يف لضالاو بشخلا .:رم اهيف تاطحلا بلاغو ةرييك تارادحتا

 اسنرفو زيلكتالا ذالب قو فارسالا مدعو فرصللا ةلق ةياعر كلذ

 قون نيالا ة غزا ةرثك هير اغللذزخ لسا ربك ظفر
 .ىزيطخ لعرابضسمز دعإو.طخ كلكتتلا نضمن :نينامالاجإلب

 ةليجابو تيظخ ىلع اهلك اهلعج موزل' |وار بيرق ذنم نكلو .
 ةورثو اهتراع ةجردو دالبلا ندمت ةجردل عبات ككسلا فالدخاف
 ء ظ ْ اهلها

 ةلئاه لاوما اهيلع فرض, دق ككسلا هذه ىرا خيشلا لاق...
 ه١
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 00 نمالاو ةحارلا عم سانلا عيبجل رفسلإو لقتلا
 نيرا هكدم نيف كلذ ىلع هنوفرصي

 و ال نيمدختسملا ددع ردق دقو

 الو اركنالا ةذالبا يف اًصخت /ه دعو شن لكلا نه ةشخ يل
 تاكوشلا نم ةكرش لكف :انرف يف الا "و اينالا دالب ف ًصخش
 ضنخش ( 77٠٠١ )وحغ لقال يف لمعتست لاعالا هذهب ةلغتما

 ةورثلا ةرئاد ةعسوت يف ةلبعتسم هدارفا لك شيج نع ةرابع كلذو
 رادقم انبسح ولف ةروكذملا تاكرشلا ةحاس يف ةشيعتمو ةيرشبلا
 برقي .هاندجول  اهانركذ يبلا ديدحلا ككس ةمدخب نيلغتشملا عيج
 رمال ني هيلا تلج قي ارغاو

 غلابم غلي هاندجول ككسلا هذه يف فرصي ام ىلا انرظن ولو

 5 "اقوا ىف فرضي ان طوع دجو دقف دوبعملا دح زواجت

 ياو :يزبلكلا هينجج ( 0 )وحن زيلكنالا دالب ينرتم وليك

 اسنرق قو هبنج (0 ١50 ) اكيرما فو( 11170 ) اينالا دالب

 ضرالا ا ينجب ) اذه نرم هينج ( 2010)

 هبنج ١( 10000 كيلا نهي( 6< سو

 ' نلخيو يفابلا يف يقابلإو بيكرتلإو رسجلا فير قير تزاقلال:

 اريبكن دملا برق يف نوكيف تاهجلا بسحب ةلقو ةرثك فورصملا

 ٠ نرم رورلا يف يزيلكنا هنيج نويلم ردق فرض مزل دقف دج
 هينج ( .٠ ١5٠١ )وح سيراب ةطحم ىلع فرصو نويل ةنيدم



 اا

 تاهجرئاس يف يقابلاو رنم وليك(١١-15 ) اسنرف فو رتم وليك
 رتم وليك ( ه18) يرصللارطفلا يف كلذ نمو اهريغو ايوروأ

 هريغ ريك هيلع دازو هتاطراشم تلمع ام يقاب كلذ دعب متن

 نأ كورن ةردكاذلا تايجلا لها نيبوريدانملا هذه نيب انساق اذإو

 رتم ابك .٠ ٠٠٠ ..هلياقي ,ةسفلا دتفلا يل نينا نون لك
 زباكتالا دالب يف رتم وليك ف لإو انيوزاغيا دالبب يف ديدجلا كلك نم

 هيف ثدحيو الأ موي نم أمو ياما اسنرف يف رتموليك ةلانسخو

 يف موي لك يه اهضعب دالبلا ضعب لصوت ةديدج ككس ءاشنا
 ديزم يف تقو لكو ديدجت

 ةقفن ىلع تلمع رصم يف ةيديدجلا' ككسلا نا زيشلا لاق

 نم لصحت' ام ذخاتو اهفورصم نم مزلي أب ل
 كلذ لثم تاهيل رئاس ف يراحجلا له اهداريا

 تالخ لع ةييوروالا'دالبلا: يف كراميل :يزيلكتالا:لاقف

 تاكرش' ةقن لع: وكي :اهيف :ديزعلا كلكم ءاشنا نافكللذ
 ةكيبل اإل احن: هيج لع _قيزيتك ىو نت ريلياقب كرو ني قل

 اهلع نوفرصي مه اهلع اهفرص ,زاللا دوقتلاو اهواشنأ بولطملا
 ةيراجتلا عياضبلاو نيرفاسملا نم اهيف لمحجي ام ةرجا نؤذخايو
 ىلع نوردقي ال ةررقم دودح اهيف ةعوضوم نيناوق | ىضنتب اهريغو
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 رمأ ليهست وهو يلصالا ضرغلاب لخي اب فرصتلا قالطأ نم



 ١1١ ؛

 اهب لاغتشالا ديري ال ناب اهروصنل ةيافكلا ردق ىلع اهتقصل يلاجا
 ةفرح اهذاختإو

 اهروهظ .هادبم ف اهراشتنإو ديدحلا ككس لاعتسا ناك دقو
 لالا نانا كيتا مس ادم :دوجنوللا 'ناكف اهرما سانلا له اليل
 ريباك( 58) :نيلكدالا ةالب يف ةريغلا نم 10١ه :ةنس.يل

 فا فاو ارقم وليك ( الك ) اسنرف ايفو زينا للا نام اك نلكو

 يف آالعشم ككسلا هذه رثكأ ناكو ا

 اهتف تبغرو جردتلاب راشتنالاو 00 يف تذخ | مث مثلا لق

 تاكرتش تدقعناف !هنارثو اهدئاوف ةرثك نم لع ا لاومالا باعصا

 00 ردد لاي ايددعممسا للا سبك
 اهزوهظ هادا نم ةنس نورشع ضم ايلف ثرهتشإو ترثكف
 رتموليك ٠١ ٠٠ 1١٠( )تاهجلا قاب فو ابوروا يف اهنم دوجوملا ناك
 ىلع ةلوانلا تلصح ام ردقو صحا ةربقلا .ءرم 1575 ةنس فو
 ١555 ١١( ) تغلبف خيراتلا كلذ ىلا هتاطراشم تدنعو هئاشنأ

 تارتموليك( 0٠٠ ) ةكيرنا داب نم انيوزاتيا ف ادم زتم وليك
 :(1131] اسنرفدالب فو رتموليك ( 1 همه )زيلكنالا دالب فو

 تافيجلا قاب ينو رتم وليك ( مك ) اينالل يفوةوتمولك
 يرانلا ىلا لمعتسإو كلذ نم مت 527 ناكورتمولك (؟١ 451 )

 (55..14 )زيلكنالا دالب يف اهنم ردم وليك ( 661 رزوكملا
 كل )انام ف وتم رايك( 1 ١ اكيرما 000
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 ايكرتف شرنلا طوف هيلا زيكلا < لبعلا روع ىلأ ةلصإو
 كلا دي و شرالا ىرقب حوضولا هيدا ىلح ةياين ية
 هلعف راخبلا مث دس اهب طل تادزعلا اهلج ربو هبط

 رولا دبع ةذم هعمسل توصو ايل عع ةنخدملا 1
 قوفو ا راد ل اغتشا ىلع ةوفلا كلت دعاستف

 هيف دوجوملا ءالل ١ رادقم ريغت نيت نمالا هلآ ىهسن 1 نازفلا

 دنت ةرق نراف مزاللا رادخلا نع راخلا ةوق ةدايز نم رارتحالل
 انأ تانازقلإو اهصقنو ةرارحا ةدايز بسحب صقتتو ديزت راخما
 * :رازتلا قزم راخنلا ةوق اع تداز اذأ ةددحم ةوق لبحت لمت

 رارتحالا نمألا ةلآ ةدئانف مظعر رضو ريبكر طخ لصحيو رمكتو
 ىرخا ةلا روباولا قئاس نم برقلابو ررضلإو رطخلا كلذ نم
 رالي ازرق «لنسشو لك ف اهلارظني
 ترإو اهننخ دحلا نع 00 نافريسلا ةعرس يف

 0 0 ا برع لف ديا
 ديري نيح اهو اهنيقوت ديري نيح تاناوطسالا ىلا ر

 ةنيعم داعبإو ةددحم ريداقم اطل تالالا كلت عيمجو ---

 اهضعب عم بكرتلو اهنم داري ام ةقفإوم لاكشا اطو ةليوط تاباسحب

 هب اهنايب دجوي حرشلا ةليوط ةررقم دعاوفو لوصأ ضنقم ىلع
 نايب اذه انإو اهتفرعم ين رجلا ديري نم اهبلطي اهب ةصاخلا اهبتك
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 ّ هيف ةرومغه ةروكذلا بيبان الا ريصتف ءالأ اهألع

 يذلاوهو راغلا تيب رادلا ةهج ليام تسدلا قوف من
 ويل 3 لاهو و ىلع ةتاك هنن

 هنمو راخبل ا 0 00

 تبي رست نرغلا 2 رانلا دقوتو ا ةشوبنطلا ىلا دعصي

 وسعت بوارالا كلت يق ناخدلا عم ةرارح ا لخدتو هب لصحلا هال

 ةعرسب راخلا دلوتيف هيف ةرومغم ا ءاملا ةنوفم اهب دمشتو اضيا

 اك ةشوبنطلا يف عبنجي بولطلل ينكير ينكر ادقم هنه لصحيو

 ةيوبن أ ف اهلخاد نم ةشوبنطلا هذه ىلعأ ينو هتوق دتشتف هركذ رم
 يق هالعأ نم ءاللأ تنين نم ةراغ ناحعدلا تيب.نلأ اهنم دنت ةليوط

 كم كلذك تعضو ءملا نم اًعراف نوكي يذلا جلا

 يف اهف لعجو راخيلا نم اهيف نوكي ام ٍةوق فعضتو دربتف كمل
 عمتجأ اذاف هنايلغ دنع لا ضعب هيف لخدي الل ةشوبنطلا ىلعأ

 اهن نم ةيوبنالا كلت يف لخدي ركذ اك هتوق تدتشاو زاخنلا
 كانهو تاخدلا تيب ىلآ اهيف ريسيف :ةشوبنطلا لعا يف يذلا

 تيب يناج يف نيتاوطسا ىلأ امم لصي نيتيوبنأ يف لصفني
 امنم لك فو راسبلا ةهج ىرخالاو نيببلا ةهج اهادحا ناخدلا
 ابيف يذلا مكمل عفد ةناوطسا لك يف راخلا لخد اذاف ع

 امه ةلصتم ددع كرت نيسبكملا ةكرحبو هتوف هاجتأ ةهج ىلا هكرحن
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 بكرت هلا نكلو لاصتالا نم اهيب 1 ةدوجوملا ددعلا قاب

 عاوناو ةفلتخم لاكتثا اظو اهنم بولطللا ضرغلل قفاوم ضصوصضخم
 لزغلا لال بلطي ام سيلف اهنم بلطي ام بسحب ةرينك
 . امالو نفسلا نيش بتلطي يدلك لدم ديزل ةعانص ناب ةكالإو
 :ةليلق ددع :ةرادا هب داري يذلاك ةرييكو ةريثك ددنعةراذا .هبب داري

 رة مليان بس ىلع لك لب ةريغصو
 نرفلإو نازنلإو ةلالا اهنف نوكيف ديدحلا ةخس رخاوب امإو

 يذلا يئاوطسالا ليطتمملا تسدلا اذه يف اهضعب غم ةعبدج اهعيج

 ةينيكب .لبعلا قوف ندعملا نم شرف ىلع اًءوضوم راطفلا مانا هارت
 اهحرش لحم انه سل ةمولعم

 اهيف روياولا قئاس ففي ثيح تسدلا نرم رخولا ةهجن
 ةوق لع لدت يلا تالالا عج كانهو نرفلا وهو رانلا تيب

 ةفج ايفو هلدكخو“ ةريس ةلاح روبإولا ابيب فقوي يلو راخنا ددق

 غيب ةلجوي ايلا رهسي يلا دةهيجلا : :رم ؟ةلوأ هولا تستقل دم

 ثاخدلا اهم تعبني اهارت يثلا ةماتلا ةنخذملا:كلت هقؤفو ناخدلا
 : هيفو *أملا “تيب نيروكذملا ناخذلا تببو.انلا تعني نيبو وحلا خلا
 نييئام ىلا نفكاف :ةئام :اهددع غلبي  ةريثك ساخغلا نم بيتانا

 ! ءالأ" تيب خرمأ ةزام ناحدلا تيبوذانلا تندبب ةلصتم يثو نينامو

 ركذ اك اهنيب دوجيولا
 ةريغض ةيلخا اهنينو اهضعب: ترقب" ةعوضوم-تيتاثالا هذهو
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 يل ىلغالا نم هاج اذإو اهالعا ىلا سيككا عفد ةناوطسبالا ةدعاق
 ىلوالا ةلاحأ يفف اهلفيسأ ركل عفد ةنوطسالا *اطغ ةهيج- نم

 فو اهءاظغ برق ىلا ةنإوطسالا ةدعاق ةهج. نم سبكملا دعصي
 ةدعاص سباكملا رست اذكهو اهتدعاف برق ىلا ظبهي ةيناثلا ةلاحلا

 ىلعالا ىلا لفسالا نم اهل هعفدو اهيلع راخيلا دورو راوكتي ةطباهو

 ل هذه اهتاكرح يفو لفسالا ىلا ىلعالا نمو
 ةءطق:ك انهو اننا. ككذ زم 15 تانإوطبلالا .ةيطغإ نم ةجراخلا
 بقب اط اهبشت ّبقلا اهيمسن: صوصخم لككش تاذ ةليطتسم
 ةكرخ اهطسو زكرم لوح كرت نا نكي .ثيحب ةعوضوم نازل
 نفانلا ولعي مث رخالا لفسيو اهيفرط دحا ولعي نازيملا بق
 اهبسأر لضننم ةروكذملا سباكملا نم سيكم لك قاسو يلاعلا لفسيو
 سباكملا يل الا اذالا بتر دقو .بنلا اذه يفرط دحاب
 !دماض اهنحل: نإ انا كالا ىلع كرحت العجي تحب

 0 00 دعاصلا طبيبي مث اًظياه رخالا ناك
 ةكرحل ةيعبنل اب روكذملا بهل كرختب ةيسكاعنلا .ةكرحلا هذه سياكملا

 "عم بقل فرط دعصيف ركذ ا هيفرطب اهسوور ةلصفملا اهناقيس

 كرعت هيفرط ةكرجبو ٠ اذكهو ةطباطا عم طبهيو ةدعاصلا قاسلا
 ' اهريغوأ ضرالا ىلع ةعوضوم رواجت ةلصتم أهيف.ةيباث نابض ادعم

 رواخنا هذه ىلا روك ذا بقلا ةكرج نابضفلا كلت لصوتف

 ةرودلا هذهب رودتفةيقاسلا مهس ةكرج .ةيرود ةكرج. كرجت اهلج



 وك ل و ا نر دل اهيف نوكيف ديدحلا ةكس

 راطفلا ماما هدهاشت يذلا وهو 1 انهن قاع دكر
 ىلع رسجلا قف: ةعوضوملا ديدحلا نابضق ىلع تابرعلا هذه رجب

 هابتا فالتخإو اهليمو اهتعس ديدحت صنخت ةمولعم دعإوق ىضنتم
 ىلأ ةلصوم اهضعبب 0 دحأو رسج ىلع اهريس
 اهريغو ديرحلا ةكس ةرخان بلع لكعلو ةفلدخم دالب

 عرازللا يرو نفسلا ريسل ةلمعتسملا تالالا نم اهريغ اماف

 اهيف راخلا:نلخف كلذ وتو شرؤلاب“ ةفورعملا ماعلا ةزادإو
 نزنلا قوف اعوضوم نوكي ( نازقلإو تسدلاب فورعملا وهو )
 بتول هىطس رثكا نوكي ثيحب

 يرجح مهلا وهو لمعلا دوقرلا يف فارسإو فالناريغ نمراخلا
 نوكي لب 3 اك نرفلإو تسدلا لكش نوكي الو بلاغلا يف

 اهيجومب ءارجالاو اهتياعر نم دب ال ةيسدنه نينإوقو دعإوف ىضنقب
 اللا يلع نازنلا تحت نرفلا يف رانلا تدقوا اذاف جاجغلا لوصحل

 ةصوصخم ندعملا نم بيبانأ يف 3 | هنم دلوتيف هيف دوجوملا
 تانإوطسلالا يمت ةلالا ءازجا نم ةيناوطسا ةيعوأ ىلا اهنم جرخي

 ينلاك اهردق ىلع ةكحم 0
 ىلا ةناوطسالا اطغ نم ةذفان ةدتمم قاس سبكم لكلو اهركذ مدقل

 ايف ام كر تاتاوظسالا كلت يف راغلا لفشح ذاق: اهجنراخ
 :ةهج نم يأ لفسالا نم درو اذاف ههاجتا ةهج ىلا _سباككلا نم
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 ةغاننلا يفرعم كالا ةئألث نع اهتغزش ديرملال نبق نن ثلع
 نع ديزي ال ةدعخاولا ةرملا يف ةغاضتلا نم لقت ام ناأكو ةدخاقلا
 يؤانتي ام ضيا .ةتالينوط هل لاقي نطلاب يتعنو انط :نيبناث
 زاطتق نم :ليلق زنك ضعتو اًيزضت اراظنق نيزشعو نينثا زادقم
 ام :ةناغ اذهن ازاطنق .قيرتشغو ةثاغبشو اهلا ئواست نط نؤناثف
 ألف الق اكو ةحجإو ةخ ةيدتلا تألالا ةظفسإتو ةلقن كك ناك

 اهب لقتي نا نك راض :نيسقاو نانثالا نم تالالا هذه لخد
 قدرك كنفلا نريرشغ .ةغرنب .ىظ ةئافا ةياعل ةدهازلا أوف
 يزفاشلا تاراظق امإو ةغياضبلا تاراطق يف اذه ةدحاولا ةعاسلا
 نيتس ةدحإولا ةعاشلا يق ريست :خا رادخلا اذه نغ اهتقخل اط نكمف
 ةيرانملا :تالالا ةعزتب لاف زم تفلا ينام ملا رثك اف زك. فلا

 ةلالا تناك" ناف ثانارطخلا لفم .ىانثالا تنفع لع ضصققتؤ ديزت
 الف ةدحاولا ةعاسلا ف رم كلا نيرشع ةعرش يف ْنْظ ةئاماك رت

 تللصو اذاف رادفملا اذه رشغ الا الئم رام فلا يلا ةعرس قف نجن

 هويت الو هدو عايدلط داب تفلا نيتك ةئافزىلا ةكركلا
 امظم انش زج

 ةيفيكذ اهريغو ذيدحلا ةخس .يف ةيراخلا الأ ةفض امأو

 1 جييرقنل أَو راصنخالاو ضيفتلا هجو ىلع مترضحل اهحرشاف اهلاعتسا

 ةيزاخيلا تالالا .نن ةيدحلا ةكمب ةزخاب ادغ امف بلاغلا لوقاف
 ةزخابب اقإو ةلالا:نرغ الصنم راخلا هن دلوتلا ءانالا نوكي نا
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 ضرالا ىلع ريسلا ةيس اهطاعتسا دصقب 1117 ةنس يف ةيراخب هلآ
 تاكاكذحالا لوصح نم ىربكت ابوعص تربظو جت لف ةدانعملا

 ,نابضق قوف اهعضويركفلا لغتشا كلذ دعبو تكرتف هرينكلا
 تارثو دئاوف اهنم ربظف يرجح مفلا رجاحم يف اهلاعتسإو ديدح نم
 نم .لصحتلا رادنملا ةيافكةلفل ةليلق اهتعرس تناك نكلو ريك

 نم ةيك ىلا جادحت لبملا تارود نم ةلماك ةرود لك نافراخلا

 ةوفلا ريثأت ايف يراجيا ا

 مفلا لقت يف آلا لمعتست ال ةدم ديدحلا ككس تيقب اذهلف ةلاعفلا

 ةليلق عياضب ضعبو يرجحما

 .نودهنجب نفلا بابرا نمرينك ناك كلذ ءانثا يفو
 اع نادخ ةفايرأم رسب ةيرط طاق قا

 كلذ يف رثفلا ناكف ةقاعلا دئاؤنلاو ةريكلا تارملا نه هبط

 اذه ىلا. ةلصوم ةنسح ل ةيوسنرفلا نم لجرل
 رابلا ثيبب ةلصتم تسدلا يف بيبانأ ةلمج عضوب كلذو ضرغلا

 دادزيو ءالا نخل اهببس 0 4 رانلا اهبف ذفنت
 هذه تلع كلذ دنعو بولظملا دحلا ىلأ راخبلا رادتم كلذب

 هك لهم يف كلا نيس 2 | يف ةقيرطلا

 ةيديدحلا ككسلا ترثكو ترهعشا رذشقو نمو ٠ تن تبرجو
 تراص نا ىلا كلاملا نم ةكلمم لك يف دنتو ديزت ثراصو
 0 تالالإ تلم دقو ررعلا ضرالا عاقب رثكا يف ةلمعتسم
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 ةدوحلاو نسحلا نم هيلا تلصو ام ىلا تلصو ىتح اهايازم راثكاو

 عناصملاو لماعملاو عئانصلا نم راكدك تلضدو عفانملا ةرثكأو

 ب رانلا بكارب رفسلاو بوبحلا نحو ثرحإو عرازملا ءاقسأو
 دعاسم ربكا راخلا راص ىتحربلا يف ديدحلا ككس ىلعو ربا

 دعي ناك أم هب لمع ىتح هلعرسو هتوق هب تدازف يناسنالا عوبلل
 ةسخرلللا هلع عنتملا نم

 دعت تناك لاعا راخيلا اذه ةظساول لغ دق من يلا لاقف

  يذلااذ نف 0 رحأ اهروصب الذ ةداعلا ف. تاغيبمأ نم
 لأ ةرهاقلا نم فهذي هنا مالا اذه ربظي ن ا

 1 رم دير ا دع دحإو موي يق هلحم ىلأ دوعي مث ةيردنكسالا

 ككسلا هذه هيف تلمعتسا تقو لوا .رع ينربخت نا كفطل

 يل حرشت نراب كفورعم مت مث كنم ركذ ىلع ن :راك نأ ةيديدحلا

 عم اهريغو ديدحا د ةلمعتسملا | ةيراغلا تالالا ةفص

 ماركآلل اًهيفت بيرقنلإو لامجالا ليبس ىلع اهاعتسلا ةيفيك نايب
 رماهلاب الا فورعملا اف قي 0

 ةيديدحللا ككسلا لاعتسا اما ةماركو اًبح يزيلكتالا لاق

 عضوت ديدحلا نرم نابضق قوف راخبلا تالا ةطسإوب رفسلا ينعأ
 لوأ ناف بيرق دهع ذنم الا نكي لف هدهاشت اك ضرالا ىلع
 ةقفاوملا داليبلل 185٠ ةنس يف تناك تحتو كلذ يف تلمع ةبرجت

 تدرج تناك كلذ لبقو زيلكنالا دالب يف ةريغلا نم 1747 ةنسل
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 نتراكف راخلا نم ريبك زج ءالل 00
 ديدجر اخ نابوذ ليقي ال ثيحب ةرارحاب عبشت ذا الث هلل عفتري ال

 عفتزيف هتوف ة لكب هيف لعفيو د رولا راخبا م كاشمم +

 اذه رمسإو ركذ اكراخبلا نمر يئك زج عيضي ناك ب بسلا اذهبو
 ضرغلاب رفظ ىتح هتلازأ يروكذملا( نباي ) دهتجا نا ىلا روذحمأ

 تسدلا نم درإولا راخنأ بلءج ناب ةرجتلا نم ١115 ةنس

 هعفر دارملا املا يقوف عوضوم هركذ قيباسلاك سبكم ىلع طغضي
 غيل جرخيف كلا ىلع سبكملا طغض سبكملا ىلع راخلا طغض ىف
 . عقر داري ثيح ىلآ أهيفا عفتري ةصوصخم ةبوبنأ

 نيالا هلا ىجست لل تبذل كل كلذ الع ىلع روكذملار صنت )و

 اهب قزمتل ةدش ىلا لصي نا نمراختا عنل تسدلاا قوف نوكت
 ْ اييركذ + ىيييسو هيف وه يذلا تسدلا

 يدنا ءاملا مفرل ةدحملا لالا نيسحت يف دارو

 ضوجح .ىلآ ءال ١ عفر دعب هنأ ِكِلِذو ةرينك لاعا يف لائتسالل

 بصني ةبوبنأ: ضوحبا كلذل لعج صوصخم عافترا ىلع عوضوم
 ةل الآ: يف 7 قيباسلا ةراظلاك تافك تاذ.ةراظ ىلع كاملا اهنم

 طقاسلا. ءاملا عقو ةوقب ةللالا كلت رودنف ٠١55 ةنس ةثروتسلا

 ” اهريغ ةراد دا. يف ةراطلا هذه نارودب عفنشأو اهبافك ىلع ..

 0 فا تقولا كللذ نمو

 اهيف ةدايزلاوأ اهرما تيس زيلكتالاو ابسنرف.دإلب يف ريثكك قلخ
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 ءاللإ نم رادتيروكذملا فايطمالا اعولا يف عضويف قاسلاي هنع
 ظ 0 سبكملا عضوي مث سبكملا عضو لبق

 7 جرخ# ءاعولا يف دوجوملا املا سمي نأ
 روكذلب. ءاعولا: تبت 0 ٍدقوتم كلذ ادعبب دبي ا

 عفتريو امولا ىلع. ىل | عفتريف د ىلع طغضيوراخلا دلوتيف

 هفرط هي طير ليج قاسلا اذه سار يو هركذ قيابلا هقاس هعم
 نإ نكي ثيحب ليولع يناثلا, هفرطو نيتركب قوفرمي ليجلا اذهو
 نيكلب قإس عفترأ اذاف كلذريغو. هعفر داري ليقث يش هب طبري

 عفادلإراخيلا عظبتيو ةدوربلا دنا كياركذلا يناوطسالا ءاعولا
 ل ىلا سيكا ظيتنس قاسلل بلا راوسملا نئةيح عفر اذاف سيكل
 لبجيا فرِظ هعم بجيب 50 ءاوهلا طغض بببسب ءاعولا

 ىجبو لبجبا نم يناثلا فرطلا يف اوبرا لقتثلا عفتريف هب طوبرملا
 ٠ كللذ

 ٠ تاللالا نم اهريغو ةلالا هذه تيسحتي سانلا لغتنا م
 تندجيمس|و عفنلا ةريثك ةمسج لاعا. يف لمعتست تراص ىتج ةقباسلا

 ' يذلا ملا راص, ثيحب ىلوالا نم 6 ءالأ, عفرل 0-6

 تزييف راببإلا اهنحت يبلا ريغ ةينأأ اان عضو ىلعالا. يلا هعفر دري

 عبضلغ ن ناك, اذه عم نكلو ةيزملا هذهم ةيدفلا ىلع ةديدجلا تالا

 ىلإ راخلا هيجوت, دنع هنا كلذو يدس بهذي ر اخ |:نمرينك رج
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 00 هما هيمو

 ىلارثبلا ,نرم ةبمولطلا ةطسإوب ءاللا جرخين ةراطلا نارود
 | ا ناك كلذو

 ا ا نم ٠٠1 ةنس يفو

 ةطساوب ىلعأ ىل لفسا نم هاما عفر اهب سي هلآ عرتخا هن هنأ اهيف

 لك فو م

 نيتوبنالا نم لكو هنم ةذفان هلفسا برق ىلا ةلص|و ةبوبنأ أمنم
 ريغ ةريصق ةبوبنأ هالعا يف نيتسدلا نم لكو ةيقفأ ةبوبناب لصتي
 خي ءاللا عضو اذاف ةيفنح اطو تسدلا يف ءامل ام يضر د

 هنم' دلو رآنلا 'هثحت تدقوإو الذم هفضن برق ىلا نيتسدلا دحا

 تسدلا لفساب ةلصفملا ةبوبنالا يف يشهف هاللا ىلع طغضيو راخلا

 ةنس تندحتسأ يبا ىلوالا لثم ةلالا هذهو العا ىلا اهيف عفتريو
 امنه لك يفو بقاعتلاب نالمعتس ناتسد اهيف هذه امإو
 ىلا هعفربف ء ءاملا تاب ىلع طغضي ر ا ل كا ت1

 العألا

 ةيوطرتلا < يزن جر انشا ريفا رس, هير
 كلاود لقرب راغلا هيلع ةطعشي كم 00 2016 را ل

 اذودنسم هالعا نم احوتقم ةنإوطسالا لكش ىلع ءاعو كلانه 3

 نم ةكرحل لباق روكذللا 0 هلفس
 يل ىلا اعولا اذه لفسا
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 ةيناثلاو ةريصق يفو ءاملا اهنم بصيل ءاعولا ىلعا يف نيتبوبنالا
 ثيح عفترم ضوحب ةلصتم قوف ىلا ةدعاص هلفساب ةلصتم ةليوط
 نرم يوركلا ءاعولا كلذ يف ءاملا عضوبف ٠ ءاملا لاصيا داري
 عيبجت لجال اًغراف هالعا ىتبي لب هلك الم الو هبصل ةدعملا ةبوبنالا

 كلذ ىلا عفتري راخب هنم للت ءاعولا تحت رانلا دقوتو هيف راخبلا

 ىلا عفدنيف ءاملا ىلع طغض راخبلا ةرق تدعنا اذاف غرافلا عضوملا

 طغض ةدش ببسب اهيف عفتريو ضوحتاب ةلصحلا ةليوطلا ةبوبنالا
 صقت املكو هيف لزنيو يلاعلا ضوحا ىلا لصي ىتح هيلعراخبا
 اذكهو ديدج ءام هيف عضورانلا هلحت يذلا ءاعولا كلذ يف ءالل

 ظ ضودحا «يلتي يتح
 يذلا تسدلل نيينايلظلا دحا لعج ةرجلا نم ٠١55 ةنس يق مث

 ا داذك اط ةسار ةراظ يرق ىلا ةدنمع ةيوينا رايلا هلحت دقوت

 هب دهاشت ينلا ةراطلا يف اى آلثم جاولا وا تاشير تلق تش
 ام لاقو رانلا بكرم اهب ريسي يلا ةراطلا ينعا رانلا بكارم

 اطو ةروكذملا تافكلا ىلا ةهجوتم ةبوبنالا كلتو ةلجتو خرج
 ءاملا هيفو تسدلا ىلع رانلا دقوتف رايدخالاب لفنثو نت ةيفنح
 اهيف يفهف ةبوبنالا ةيفنح جننت هترق تدعشلا اذاف راخلا هنم للحتف
 تافك نم هلباقت يبلا ةفكلا ىلا اهجونم هتوقب اهنم جرخيو راخبلا

 امفديف اهدعب ىلا ةنكلا يتاتو لزنتف هتوقب اعفديف ةراطلا
 ةلصنم ةراطلا كلتو ٠ كلذ ببسب ةراطلا رودتف اذكهو كلذك
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 ليجتتي .ناك اخإو نال ةيزاجلا ةزوصلا ةذهب هل غنا ةينك اهيف
 تاللالا:نشغب ةراذإو لاتمالا :كش ف قاؤتعإَو :تاسنالا توف ةيذق
 ةرادآ ةدس ءالبا رابث ةوق تائغتسا كلذكو نتناول و 'قاوسلاك

 ظ 0 زيس يق عرلا ةؤف تفذتتشإو :تألالا ضعب
 اخينا وق لاعنسا امأ كلذ وخنو ةيئاوملا نيخاوطلا ةزاذإو رثالاو
 تكلا نمانبا لضو اهف 5 هل دبعن الف ةروضلا ذنب زكذ امف
 ةلأؤشنأل اندقالا خيرات زكذت :لئف قيودا

 ناك [م ةفّرقم كا لوضولا 0 ان ةياغ يزيلكنالا لاتق

 ةوق لائعتسال هنت نم لوقا :نأ ةيدنلا راضعالاب كلذ .يف يراج

 زوذت ةفوخم زك, عنص هنأ كلذو يرصلا يردنكسالا نوراه راخبلا

 دخإو .ظخ يلع تييلثأ اهيف :لعجتو ةيؤخح ةزود يق رؤخم لع
 ىف ةذخاؤ ةنج ىلا ةجوعم تنيبانالا هذه فارطظا لجو اطوح

 ٍتَجؤاف تاجؤفملا كلت نم جرخ ةزكلا كلن فوج قراخلا يزف

 لضخ ضيا اذهو احزلا رودت اك اهزوحم ىلع رؤدتف اهتكرح
 .تركما ام ةياغ اذه راخلا لدن ةركلا كللت ديف عضو ول لب
 ةيذقلا .نامزالا يف لصخ اى هيلع لالدشنألا

 ةريقلا نم ٠١4 ةنس يعا قاليلا ءزف 1115 ةتساف مث

 كللذو ىلعالا ىلا ءاملا عفر يف راخبلا ةوق ةيوشسنرفلا نف لجر لمتسا
 نيعبوبتا هل لعجو نازقلاو تسنلاب هلع زبعي يورك ءاغو غنض ناب

 نيئاف ىدخأو ةدارالا تتح لع نننثو قت ةيننخ امه لكل
 اذ
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 يراهملا عارذلاب ثلثو عارذ وه رتملاورتملا رشع رشع يا رخملا

 مارج فلا هانعم مازج وليكو ةينالا سيباقم يف رصم يف لمعتسملا
 رششع رشع يا رتمتئاس رادقم .لكف مثرد ثلث نم برقي مارجلإو
 يرضم مرد ؟44 لقث هيلع ماسجالا نم مج ي 4 يت

 دحاو رنهتتاس هتدعاق قيئزلا نم دونع لقث وهو وجلا طغض
 ”00 ددفلق الين نيع يدق ان رتيقاس نوعبسو ةبغ 0

 رشع ةئالث ءاملا نم لفقثا قبئزلا نال ثلثو راتمأ 0

 ىهو روكذملا قبئزلا دووع لوط انيرض ولف ة ةرم راشع أ ةتتسو ةرم

 ةرشع لصحلا راشعأ ةتسو رشع ةثالث يف ةئام نم نوعبسو ةتس
 ثلثو رانمأ

 رذف ىلعزاغلا وا راخنا نم عقاولا طغضلا ناك اذاف

 لعوجلا .:رم عقاولا طغضلا ايواسم الثم ءانا طمس نمرتجتلاس
 ادخإو اوج يواست زاغلا وأ راخلا اذه ةوق نا لاقي روكأملا ردفلا

 اذكهو ناوج هتوق نأ ليف نيئثرم وجا طغض ردقب ناك اذ و

 ةجرد اهنم معي لوادج نفلا لهاررح لاعالا ةلوهسلو

 دحاولاوجتاف وجا نم مولعم ردقب ةردقملا ةيئاهنلا ةوقثلل ةلبانملا ةرارحما
 ٠ |١ اراخغاا ةيو ةجرق ( ل1 < .ناوحنإو .ةجرد ةئاه هلباتي

 راشعا ةعستو ةجرد ( 59٠ ) |هلباقي اوج نيرشعو ةئافاث ىلا
 قلعتل لئاسم ضعب ءامدقلا بتك يف دجوي دق خيشلا لاق

 دن مل اكل زاخلا :لاوحل- ضعبو ماسجالاو ءاملا يف ةرارحا لعنب
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 نولغتشملا اهبابرا اهلا 5 لوادج اهل اولعجو ةجرد نينالثو
 ةوق لاقيف وجا ىلا راخنلا 2 0 ْن ١ ممداعو ةيراخملا تالإلاب

 3 ًالثم ةثالث وا نانثإم دحإو رج ينالفلا زاخبلا
 و ليفي ريل | لاق

 يذلا يرحل ءاوملا اذه نأ مولعملا .رم يزيلكنالا. لاق

 عيمج ف دوجوم وهو تازاغلا رم دودعم هقشنتسنو هيف شيعن
 نم ضرالا ةركب طيحمو ةضنختو ةعفترم ةريغصو ةرييك تالحما
 ال دودحم هنأ الأ ٍيظع دعب دعب ىلأ انسور قوف دتم اهتاهج عيب

 مس اهلقثو هتاقبط ةفانك تسيلو رتم. فلا نيثالثو :ةتسأ نع كيزي

 اهدعبو ضرالا نم اهبرق بسحب ةتوافتم يف لب ةدحإو ةجرد

 فتكاو لقثا نراك برقا ضرالا ىلا اهنم ناك أم لكف اهنع
 اهتم نراك اذكو اهلع تاقيطلا/نماهترف ام. لعتو ايل بهتي
 فطلاو فخا ناك دعبا ضرالا نع

 ءاوطأ 1 ل ابيلع ءاوطا 2 ةدوجوملا ماسجالا 0

 رادقم لك نا لعف ررحو باسحلاب كلذ ردق دقو اههرج بسحب

 لقث ردقب يوجلا ءاوطا نم طغض هيلع مسج يأ معس نمرتهتتاس
 امارج نينالثو ةثالثو مارجوليك

 ظافلا هذبف ل مارج وليكو رتهتناس ىنعم ام :شلا لاق
 0 تسي 5 امرا
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 أم قيضا لحم قيس ءانسبحو هانسبك ناب همجم انرغصف ةيئاهنلا
 هنببح صيفنت .. :ره هتوق دادزت لازت الو هتوق تدأز هيف ناك

 "0 اي راف يئاهلا ةونلا الا لضت نأ ىلا .هلحم قييضتب

 ةيسنلاب نوكت هتوق نا لصاحلاف اذكهو هتوق تفعض هلحم عيسوت
 ةعفل | تصنقت 41 ربك داز ا للا ةيسكعلا
 "11 ةسردلا كا قضت نإ ىلا ةوفلا تداز. وبك ضمت انلكو
 تازاغلا اذكهو

 انرغصف ةيئاهنلا ةونلا هذه ىلا راخيلا لصو اذاف ةيشلا لاق
 هريلا كلج. هيزنب لبق كلذ سعير هل قييضم هيج

 الف ةجردلا كلت ىلآ وت !ةعلصوا يزيلكت الا لاق

 محا انرغص اذا انو اهع ديزت الو اهيلع تبث لب اهزواجت

 جل اند ولخ ام ىلا دوجرملا راخلا نم زج لاعتسا كلذ دس
 ناك اك ؟راخم ءاملا كلذ اًيناث داع كلذ دعب

 هيف سوبحملا لحما نوك ىلع هتركذ ام تيبب دق :عشلا لاق
 وبه ناك اذا ةلاحما كالي ربججتب ليف مام هيف: ديل ن اغلا

 اذا افإو ءالل دوجوب ةيئاهنلا ةوقلا ريغنن ال يزيلكنالا لاق
 محلا لقب ةوفلا ديزت كلذ دنعف اراخ دوجوملا ءاملا عيج لاحتسا
 تازاغلاك ةدايزب صقتتو

 ةوفلا .نييعت ىلع ةديدع بيراجتب نفلا لهأ فقو دقو
 نيتتاه ىلا يغض ىرم ةرارلا تاجرذل لبانملا ءاملا راخل ةيئاهنلا
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 ءاوطإو راخلا نم ًالصاح ءاملا. لع طغضلا نوكي ةلاحما هذه فو
 اقرشكم رانلا هدو ءاملا هيف يذلا ءانالا' ناك اذاف اضع قيووكذملا
 :ةازقمالطقم "كلوت 105" هناق ًالصإ ةيئابنلا هتوق ىلا راخيلا لصيال

 هنم رادقم ىقيي الف هيف دوجوملا ء|وطلاب طلدخإو وجا قي رشتنأ
 ةروكذللا ةونلا ىلا لصي ىتح هب اظونحم دحاو لمع يف انيديع
 هاما نم هردقب صقتن وحلا يف رشتنإو راخب ءاملا نم للحت اهلك من
 ةغرس خرا كلذ ءانثا يق :دهاشي و *يقن :ءانالا ة نعي نارجلا

 د ةرارحلا دايدزا بسح ىلع دادزت راخبلا دلوت

 0 أ يلدا

 ظعا راخت لا لاحت ةعرسن تناك ي رجلا *أطا طغض 00 ياوجا
 ”رمضا ديس 6 رغ ةقئان هضْراعي ال نعي راخلا نال. نوكي اه
 1 ءاملا 0 هيف ”لفنيف

 و ل اوأ ناروفلا ةلاح فرعي ام يف ةل احلا

 رانيا ةناهلا وهلا تناك اذا لصحت الل ناروفلا لاح
 اما معس ىلع عقاولا طخشلا ٍةوق نم م ةرارحلا ةجردل

 دقو عم اهنمواراخلا نموا ؛اوطأ نم طغضلا اذه 8

 عاستا ببسب لخختو ٌيازجا تقرفتو رشقنا اهلك راخيلا نا ضيا لع
 هضعب ىلا مفنإو سيكنأ اكو هتوق تفعض هيف دوجوملا لخا
 انعضو اذاف ةيئاهنلا وهلا ىلا لصت نا ىلا هتوق تداز هلحم قيضل

 ةوقلا نم لقا هتوق انيأرو ءام هب سيل ءانا يف راخبنا نم رادقم
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 هيعمل ىلا 0000 ادايدزابو لبق

 ةوق تبثن كلذ دنعف ةمولعم ةبسن < ءاملا ةرارح ةجرد نسو

 نم ديدج راخي دلوت عطنتيو هزواهتث الو دحلا كلذ ىلع راخبلا
 لها دنع راخيلل ةيئابنلا ةوقلا ىهسي هانركذ يذلا دحلا اذهو ءاملا
 عبشت هنا راخيلا هيف سبخملا غارفلل ذئنيح لاقيو نفلا

 كلذ ىلا دعصي راخنلا نإ كمالك يف تلق دق خيشلا لاق

 يش هيف ناكوا اضحم اًعارف ناك ءاوس ءاملا نم خغرافلا لحما
 مالك همدعو ضحلا ءالخن دا ا بةرجو © ليفدفو يدج ا داوطأ نم

 اذه نابل 000 قدا اوك ذم 1 فالخو 058

 رثاو لعف | ء|وملا اذه دوجو 0 ديرا نكلو هلحم
 ظ ال ما ةروكذملا ةيئاهنلا ةوقلا يف

 ةروكزللا ةوفلا فيس رثا اوما كلذل ننيل يزيلكنالا لاف
 كللذ ناك اذاف اًئيطب هلعجحيو راغب ١ للحت ةعرس فعصي امأو

 امراخلا ديجي الف يترجلا ءاوملا نم اًعراف ملا نم لاخلا لحلا
 هتوف ىلا لصي ىقىتح ةديدس ةعرسلإ للعتبف همداصيو همح أني

 ناف ؛وطا نم يش هب ا | 00 ةشاهنلا

 *اوطلا نال ىلوالأ ةلاحم 0 8 نركت راخي ادا 1

 ادي اسم كلا ءاوطلا دجو لا ىلا 58

 تبسلا اذهب رخأتيف هئازجا نيب لخديو هللختي ىتح هجلاعيو
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 عسونلاو هيف رختلاب كبغر تفلغتو انتغل تفرع اذأ اذهدعبو
 كيلا رمالاف هتفرعم ف

 كداعسا هيف عج اب هللا كرس يتررس دق. لا ىلاق

 هشع كلاش اع يدشراق:كداوف هيلا ثهجو امنىلع كافلكو
 كداشرا هللا ىلوت

 ةوق ةطسإوب رانلاب ةلالا كللت كرمت امنا يزيلكتالا لاق

 . نم ذهبي كج انا فيس عوضوم: ءأم نم .انلا ةازج.هللت راع
 اهرب ةصصخل تالا :خليا ةبرطسم ذفانم ىف وللا

 هنم تللخ * آلا تنفع «رارغاو نياطفج د لاق.

 اهردقب صقتيو * وطاب طلتختو هنم عفترتف أر اخي ىنروكت ”ازج

 بولا تيفي نم مخي اكو ردنلا نايس املأ نم

 يف عقترتف ةيئاملا ءازجللا هنم للحت سوشلا ةرارج ناف يقل
 حاضيالاو ا 0 ديرا يكلو اقاج بوثلا ىتيبو ءاوطا
 نم رادقم عضو اذا هنا اضيا مولعملا رم يزيلكالا 3

 د موسم اطغلا محم ءانا يف
 راخيلا دعاصت رانلا هنحت دقواو*املا تيسير

 ءانالا لعا ييذلا غارفلا كلذ ىلا رانلا ةرارحب 31 نم للخملا

 نان يرحل «ايطا.نم.ءيش هيف سيل يل اضخم اًعارف ناك ءاوس
 كلذ, ثحت رابلا ترها اذاف روكذملا ءارطل قع ادة سف أك

 نم هنم دوجوملاب طااخيو ا نم للحتب راخئددجتي لازي الف ءانالأ
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 غي افاعتسأ | ةروص فرعا ل يبكلو رخابلا كلت يف اهرما دقفتو
 ليجا اناف.ةلالا كلت كيرحت يف اهب عافنتالا ةيفيكو ةلاحما هذه
 هتقيقح لع يف لصا ال يناراو .نيبختلا 0
 بسن جل اهتم ليف هب تاغتنا الو هنياو ام لاق قيقيلا. غيم ملا
 508 ةريظللا:اةعيوشلا كر هيلا ةغللا مولعب يل اغنشأ
 كيدل هلع دجا ىلعل كيلا كلذ يف لأوسلا هجوا نا :لرطخ

 00 ننزل ديإز انو :كرطاوشبدلا | تيشخ نكلو
 رركو كلفطل نا ذاتسلالا اهيا ةالوا. كربخا يزيلكتالا لاقف

 )0 0 مالم ني فاض كولو كقالخا

 جنبا يبلعجت ةهظع ةبحمو .ةبلاع ةلزنم كلل يلق بس .لعج. نق

 ىفدأ يسفنب دجأ ن قا ليغ مدون زمأت لعتراهل ويموت ان ةليعتب

 آلا كوجراف رمالا سفن قيس .ةقشم هيف اب ينفلك ول ىتح جرح

 ىلع كال هنع لت *يش نم مثدحت الو هديرم ارب ينع مكت
 ديرأ اناف اهلها فرعت الو اهفرعت ال دالب ىلا هب كلتفلك دق رفس

 يذلا اذهو يتحارو يرورس كلذ يفف كرطاخ حارشنإو كلدحار
 كبك «نإو انإو' ةفلك؟الو لع ةقيشم هناي نميل هنغ .قئلفس

 ضعب تارقو هب نيلغتشملا ترششاع يلا الأ ةعانص اذهب لغتنا م
 نفوهو يلاثمال ةيفاك ةفرعم هب يل راصو هيف ةفنصلا بتكلا

 ليبس ىلع هنم كل يكحا يكلو ةلوطم ةريثك بك .هيفو .عسأو

 قيرطلا ةفاسم هب عظقنل هعامم لبن ال ام صيت و: لابجالا



24 

 هيف سرفتو هريغو هدلاوب ىمات هنا الا هذاينعا مدعل لاحا هبكي

 نم امهلي ايف نارظني ادعقو هبلق نكسو هبعر لازاف فوخلا هوبا
 تانئاكل ا بئابغ يف: نيركفتم تاهجحأ نم: هب نارك ام ىلا كبابنلا

 لوا اهنأ فرع دقو اممدل ام معي نأ داراف امهلا رظني يزيلكنالاو

 ديدحلا عازتخالاو رهابل ا رثالا اذه ايارو ديدحلا ةكس ابكر اهبف ةرم
 نا ىرا ىرا اذامو لاق ٠ ىرت فيك ذاتسالا اهيا شلل لاق

 اك اهيلع اب تايرعلا هذهو باتكلل لجتلا طك ىوطت ضرالا

 ارو ا رم رع لو ةدماس اس نا
 0 ترطفنا اذا ءاممل اك وخلا يف 0 دق ناخدلا

 دقو ترشح أذ ا ترثنثأ مول اك 7

 ذهب تركذش ترش | 5 سماك نوفل ا
 نس نكنألاو ايندلا ةن هللا ]اسف ةنايقلا 3 اوعأ- ل ارحكأ
 2 7 سس اي نزف ةقولللا

 لماتإو تابرعلا هذه ةراجملا ةرخابلا هذه يف ركفتا تلا لاق
 تلمح يتلا ةبيرغلا ةعرسلا ةلشو ةبيعلا ةكرخلا رم اطايف

 ةعامج ةوقيريست امنا اهنا اولوقي نأ ىلع ةماعلا ضعب نم رارخألا
 ممالطل ورحل و متازعلا ةطسإوب أطل نيرخت# نيطايشلاو نأ نم
 رسلا ةقيقح مهلع مدعو رمالا ةبارغ هيلع ملبح ام كلذ لاشمإو
 جاوفاو اهناخد ةرثك ىرا يلا رانلا ةطسإوب ريست اهنأ ثفرع دقو

 امارضاب ًالغتشم الجر انبوكر ليبق تيأرو ةريطخلا اهررش
 ١١
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 ةعباسلا ةرماسملا

 يذلا ةحب

 0 ذخأ يزيلكيالا ن ١ مث ةهرب إوسلج ةطحلا اولصو اهلف

 ةيردبكسالا ىلارصم نمرفسلل ةررقملا ةرجالا عفد ن ادع داسلا

 قد ايلف رفس اهيف هنبالا الو يشل ىبس نكي مو ديدحلا ةكس يف

 يزيلكلالا لاق: هب داي انو انهم خنابلا طويل سرح لا
 لكتب ريمملا ياس عشا 2 /) تارم ثالث قدي اذه

 ريسيب ةنلاثلا دعبو سلجي نأ تك دحايو كارا نم

 ياام فاعل حلي د صتسأ مثريسملا نوكي

 3 نا ىلا .اهءاقاط نم نورظني اهيف طوسلجت ىلوالا 7

 ارطضا ضعب تلا بلق ة برطضا ةعرسلا تدازو ربسلا دتش

 م اك ةداع كلذب هل يس ل هنوكل فوخلا نم 07

 نييزنم ريغ سانلا نم هريغ ةعم ىلرو اهب عمم دق ناك هنا لأ

 اريتعم اًئيطم سلجو هبلق نكسو هعور لازف ةداتعم ةلاح اهنأ معف

 لوقي ةبرعلل راشإو ىرولا قلاخ ىلع
 يذلا مسأو أو هللا مسأ ىلع يريس

 اكذب, .نرا ترافل, ةبالع

 داك رمل لوأ يف نيدلا لع نبا نيدلا ناهرب , كلذكو



 مل

 ؛!تنكتو ةبحلا تدازو ةبحصلا تباظف لاكلاو بدالإو فطللا

 ردتنالا لع ددرتلا رثكي ا لكر اصو ةفلكل ا تعفترإو ةفلالا
 نراك كلذ تنا ىو رض اذا هي ضار تاع ان هن

 1 هعم رفاسببل هدلولو هل مزلي ام كرادتيو رفسلل دعتسي خلا
 مويلا يف رفسلا ىلع انمزع دق يزيلكنالا هل لاق نا ىلا هيلع اقتتا
 ةعاسلا يف مويلا 00 يراد فرتشت_ ترا كوح راك لفل

 ا كلين نك فلا هناك كح لا
 داعو كلذب يشلا هدعوف اعمريسنل اكراظتتأ يف يندجت هيلع اننتنا

 . هنجوز ىلا ربخماب

 هن تعدو هتياعرو هظنح فو ىلاعت هللا ةكرب ىلع هل تلافف

 ةحارلاو ةيفاعلاو ةحصلاب اهيلا دوعلاو ةماركلاو زعلاو ةمالسلاب
 تابتاكمو اهنع هتابتاكم عاطقتا مدع يف هيلع ثدكاو ةيهافرلاو
 ةيقب دوو اهعدو دوعوملا دبلأ ل كا كلذب اهدعوف هدلو

 أرقو رما لك يف هيلع دامتعالاو هل هللا ىوقتب ماصوو هتاوخإو هدالوأ
 تاك كاوا سا للاخ ضال ا

 اكو هعم ربكألا هدلو ذخأ مث( ربصلاب |وص|وتو قحاب 1-0
 يتزيلكلالا راذ ىلإ يعمل ةعاسلا ق هب ىضث نيدلا ن

 ةطحم ىلا اعيج ”اديجر يبلع اوو وه سف اهراظنتا 0
 ديدخل ةكبم
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 نع ددرت 2ك ناف يعم ناك ترفانم اذاف نيعم تقو 2 موي

 اراهنو اليل هتمز الو يمرال كالا نإو رصمب انلاك ةنيعم تاقوأ يف
 32 انعامتجا تاقوأ قو يريغ ع كانه فرعي ل نات

 ةيبرعلا مولعلا نم اًثيش هيلع ًارقإو يعم برعلا ناسل باتك
 "للا اهنج ناوردعا رشم انباقا ةده كلذ ريظن :يف لع هلو
 دك رامي اع؛ام اذهو كلذ تحض لمجا رنسلا ةدمأ قو

 دقو *يث اهنم همزلي ال "لع اهلكف ةنؤملإو ىكسلإو تالقنتلا
 يفتر اقل“ "ايعيلق هنإوا 00 فلما ناك انيس انفو

 هنبأ هعم نوكي ن نأ تلط هنا ريخ هي هسفن ثباطو كلذن ريشلا

 لطو كلذي شأبأل كاقو. يزيلكلالا_يضرف شتلة

 ضيا يزيلحلالا رسو هرظان ٌرقو نيدلا لع زيشلا حرفف ضيا
 ركن ةمزاللا ةبتاكملا اهنيب ابتكو :كللذ لع اقتثإو: ةرطاخ باطو
 ءاننلا فيس بنظإو هدي لبقو عماجلا زيت ةرضح نيدلا لع خجلا
 هدشنإو هيلع

 الماخ ناك امو يركذ يل تيبحأو

 ردع نم هبن اركذلا ضعب ّنكو
 0 ا أبفرعيل هر اد ل هجوتو يزيلكنالا عم ماق مغ

 ظ نيعملا تقولا يف 8 لك هيلع ددرتي مخلأاو اصف ثقولا نييعت

 علا ضعب :أ ةارقوإ باتكلا عيصت يف راهنلا نرم ةدم هعم بقي
 عم مالكلا هيلا. قاسني امو ةبسانملا هيعدتست امف ةثداحلاو ةيبرعلا
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 دلالات ضب ةضارإلا و للاخ ةدخأ كلطللا“ زى ؟ءلظافإو
 نونفلاو نظان بصن ةّيرغْلا مولعلاو هلمانإو هناسل عوط ةغالبلاو

 هن ا عوفرم ءاهلعلا نيب ةنإو" نطاخ نهر ةيبدالا

 1م 3 ل 3 حدق هيف عمسل مل ةثامالإو ةماقتسالاو قدصلاب

 ت0 1 ناكر 0000

 ررقو ةناكأ اب لهجعيو قبلا قاع ام

 اتقبل | ىلعف ويشلا نضج ماركا اما 75111

 0 ماود 00 2 هلم و هيصريو هج ا 20 7

 و اب لان هلخمو هلفاةيف 0 هب مهو 0 3

 نسحأب هحدمو ةاننل | ةياغ هيلع ول : | اي دجال 20 ف ك 1

  هلضف يل ربظ ةريسي قرا م هب تعّمحا ايلف : ١ سدملا عاونأ

 ةليلق ةيبرعلا مولعلاب يتفرعم تناك نإو' هردق ةلالجو هنغاربو
 ثنكانإو ريسملا ىلع لدي مدقلاو ريثكلا ىلع لدي ليلقلا ناف

 ايف تناعت نئتس 'عبرأ وحن برغملا دال ضعب 2 تأ دق

 ةيرصملا رايدلا هذه ىلا ترضح مث ةيبرعلا مولعلا نماق

 ةنس لك غي ينأ الا ةيرذنكللالاو ةرفاقلا يف يناقا رثكأ نالو

 نمز اهيف يضقأ ةيبوروالا دالبلا نم اهريغ وأ يدالب ىلا هجوتأ

 ينبح نأ بغرإو رصه ضرأ يف هيف ةرارحا ةّدش ببسب فيصلا
 0 د ددرتب رصخ ينماقا ةذه ين ةماقالاو كلا يق نيشلا



 م

 نين"توكيف راكذنلا ةرثكو راكفالا راشتنا ىلا يدون قوش
 تاكا لو كلذ ةراونغو دعب عطني ال لطتن دو لك قئيادخلا
 تانكي هيقرعبيالو باوحارخكي نا قيدصلا نم ةعيطقلا ةمالعف

 ' ملام يارلا لضفاف ىرأ ام زيغ هلك اذه: ئرتاال عزا ثوأو

 ”سا/ئاطف تتالفخا رهدلا نشلتخاف ةطغ ثروي لو ةضرف توفي
 نا كرا“ + هل هَل تلاق مث تابغرملا :رم كلذ ريغ ىلا اسا من

 كالبلا دهاأشيو كدي ىلع هنيبرن نوكت كدالوا ريكا بوصتست

 دقق هبدأ نس كرظن تحت نوكيو اهب نورقو اهمودصقت يتلا
 غي هيلا جانحت اهرو اريبك هب رس اريغص ةدلو بدا نم .ليق

 هظضرعاف هاضرو كبحاص يارب نوكي امنا اذه كلو كروم رم

 نابذاجم اهتليل اتابو هلبقو اهنم كلذ عمسف هاري ام رظنإو هيلع

 ”ليللا ربدا نا ىلا .ةثداحتا هذه فارطا د ةثداحملا :بادهأ

 'راظنالا ةي هدجوف يزيلكنالا دعو. ىضمو ماقف راهنلا لبقإو
 بلرشأ تاك الب كلذ 5 ةتبفص و 1 يضر هناب هريخاف

 ان ا د وا

 ىلع ظوزشلا ماما ناديرب اهخإو مالكلا نمر [و'الوا اهنيب راد
 مارملا اذه هيدي

 ”نيثلا: ىلع ىتثا مريخ لكب يضقي هللاو ريض الو سأب ال لاقف
 نامزلا ءالع زباكا "نم هناب هفرعو هلئاضف نات نيدلا مع



/ 

 ةضغابملا نوكت قلخل ا ءوسبو ةدوملا مودت قلخلا نسف

 مرق نف كلتبق لي ام لعفإو كلتنز جري ام لقف ةدعابلاو
 رمولعم وه 5 هلضف ايل هولك فكم نمو هلقع ناز هناسل

 ناكمالا ةصرف زهتنإو نامزلا وفص ملغاف كيلع ىنخي الو كيدل
 صوتا لا كللضوي دام :لمتافءاهرضق يق. ةيؤلا تعلو ىو

 8 فرطلإو:فؤزملااو نطلب كللذ يزكي نكل اهني راغ
 لكو فنعلاب كردي ال ام فطللاب كردي دقف فسعلإو ةدشلاب
 عامسلإو نظلاب ذخْوي اب ةربع الو عامجالا دنع آلا ملعي ال كلذ
 كيولظللا:ةدفاشم دنع تعبت نفنلل ةلاح تيلغ 15" بحلا نال
 هربوا داخل ييغملا زنا تار وغ كيك

 رو نيالا دحا ولو ل وأ لوق نم ةغا اب لخبا
 0 رمأ نم نوكي ام امإو ةوادعو ضغب ىلا ىدأ

 اذإو تاروظحلا ميت تارورضلا لاقي اك نكل قاش *ين اعيج
 فرك عنام الو هيف روظحم الف عفانملا نم هيلع بترتي امل انرظن

 جرد نمي يضفي جرد ربصلاو لأوننلا لذ نم لضفا لاوهال
 ةلصإوتم اننيب زابخالاو ةلصنم انتبتاكم تناك ىتهو جرفلا ىلا
 لك علظإو تّرم ام دعب انتشيع تلحو ترّقسإو ةثداحملا تماد
 0 ا يل هبحاص ريض يف ام ىلع انم

 ةلضاولبا تلصق هلستارم ثا |ول اق دقق نانحلا حرشنيو رطاخلا
 ةدايز نيباحتملا سفن هي ددجت ةلاح دعبلا نا كنلع .ىنخي الو



 "ل

 هارت اع اطاسو هرس يفرد

 الا اذأ تدانف
 اوفس قغلا بيك يف: كلارا :نئي

 رفسلا وه رض غي كمانم نكل
 هعم رغسلا نم لجرلا اذه هطرتشا ام 0 راع

 11 دييو ارتسلا ةدم_ لوطن دقق دازا دلي ياك ]وانفدلي كا
 ال ما ةدملا نييعت مزلي لهف قارفلا

 ناك ابرو وس دح ىلع همدعو اهنبيعت نا ىرا تلاقف
 تناك كنم هبغري ام ىلع لصح ىتم هنال ىلوا اهديدحت مدع
 ناخنكلتدارإو كليأرل ةلوكوم اهريغ ف وا هنلب يف هعم كلتماقا

 تلعفو نسقتس* ليج قلخو نسح عبط ىلع عاتجالا ةدم انتك
 كترشع لوط يف بغرو كل هبح دادزا كيلا هبلق بذجي ام
 يس اكتيب عقب ام عبي اهرصقو ةدملا لوطف كعفن يف دهتجاو
 هعم ةماقالا يف تدجو ناف لعفلاو لوتا١ نم لمعلا ةدم

 داهتجالاو 0 0 هب لوطت.ام لعفاف اريخ
 اب عقي نأ هاسع اع ءاضغالإو هتالز نع مصل إو هميلعت يي

 ْ ابتاغم رومالا لك يف: تنك اذا
 هبتاعت ال يذلا قلت مل كقيدص

 ابلك هاياجع يضرت يذلا اذ نفن

 هبئاعم: دعت: نرا البن ءرا ىفك
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 لاثتمالاو ةعاطلاب هيلا بّرقثو هميظعت خي داز لاخلا عنص رس
 فنكنا الك, ذا 'هيضارمو هبح لابح كسقسإو هيهاونو سإوال
 ءايشالا يف ةعدوملا رارسألا تفشكلا لهجلا ةلظ تلازو ءاطغلا
 رفاس نمن اهعدبم ىلا برقتلا يف دابتجالاو معدوم ريظعت ديزيف

 هنال نع ىلع ةدايز شاع نك هدالب ريغ لاوحا ىلع علطإو
 أك رابخالا.ةعلاطمب وا ةماقالاب هللعي ام فاعضا رانسالاب معي

 اهلها :لاوحإو. دالبلا.رابخا بتك علاط نهف كلذ لثم اولاف
 ربخلاو عاملاب هلع كلذو رظنلإو ةدهاشملاب هلع نال ىلوأ اذهف

 مدعو هتمزالج اصاخ هبج سيلف نطولا بح نم متكذ ام امإو
 ليزر هع ضايج لا الو ةيح ىلع آليلد هب مانملا سيلو هتقرافم

 اطوهو اهنع لجارو هراك اطوهو ةدلبب مده ني مف هضغب ىلع
 هنكما اع هلها عفنو هعفن ف ىعس ةقيقح نطولا بحأ نمو بم

 نم رفسلا يف ارا ام ضعب ل تحرش ماج أديل
 ءآيبنالل عقو امر ريثك ملع غبسو ةليلحلا ايازابإو ةليمحلا دئاونلا
 تالتنلا نم نيحلاصلاو ء ايلوالإو نيعبانل او دالي ل
 نمر ابخالاو نارها فيج كج انو راضتالاوب ىرقزبف رانا

 هللو ةمالملا نع !ونكف رابنعالاو رظنلل ضرالا يف ريسلا ىلع ثحلا
 اوعطق همارم اولعو هالك أوعمس ايلف ةماقالاو رفسلا 0

 هتقو نم ماقف هدنع نم |وفرصنإو هدصق نع هليوحت نم ملم مهما

 ابو هرمأ نم راص ام اه ركحو هلجوز ىلع لؤخدف هتيب ىلا ىضمو
١١ 
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 ةماقالا يف.نوكيرفسلا يف ضرملا وا بعنلا نروكي اكو
 هدلوو هلهأ نيب تومي نئك هدلب نرع اًديعب توي نمو رضحإو
 ال ءيف لك تعسو هتبحرو هقلخل تلعج هللا ضرا عيبجن

 لقاع "لكل يغبني لب ىرخأ نود ةعئب الو دلب نود ادلب صخت
 لاوجالا نم اهلهال ام ىربل عاقبلا نوم عاطتسا ام. فوطي نا

 دئاونلإو ٌناضملا نم ةداعو ةلاج لك ىلع بترتي امو تاداعلاو
 هنطو لأ 7 هدالب يف راج وه ام نيبو ابنيب نراقيو

 نم ةهج لها ىار اذاف يد كلور هتلادعلا ام ىلع مهبني و

 مور : عيأنم ْي مانا نيعب رظن ةجارو ةوقو ةورث مظعأ تاهيجلا

 000 او زرع لفاوابم فرجت لعيقو حاس كار
 رظنلاب هيايسأ ةفرعم يس .دهعجا كلذ سكعب ضرالا نم عتص
 اهلع اذا 4 هريغو .عقصلا .كلذ لاوحا نيب ةنرانْملاو لمانلاو

 "يغب ربخا اذا نوكيو هداهتجا رده هدالب لها اهب 2 0

 ليف نييختو عامب نعال نيقيو نايع نع اربخم كلذ ن
 اب ريغ عافقأ اهنمو هلع ةدايز اهنم ل ا

 هبر اذر اههظعأ وهو اهنمو لاملا :رم هبستكي ام اهنمو هبلعي
 هذابعل معفنأ هللا ىلا هلا دابع ا هدابعل هغفنب هباوث ديزمو

 يف هعالطإو مروماب هرابنعإو سانلا لاوحاب هظاعتاب كلذكو
 ١ ىلا ةنوصملا عريدللا:نينإونلاو :ةنوككملا رارسالا

 ىلع فقو ,نف تانئاكلا عنص أهب مكحاو تاقولخلا.رما اهب هللا
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 هقرافت نم اضوع دست رفاس

 تسيرتفأ ام باغلا قارف .الول دسالاف
 بصي مل سوفا قارف الول مسلأو

 كي نراسنالا:باستكأ ناك اذا اي ال

 ناك اذا ةماقالا ىلع رفسلا هقح يف 2 هنأف 4ةثريعم مزاولل

 'رضحلإو رضح ىنغلإو زعلا عمرفسلاف ةماركلإو ىنغلا ءاجر هيف

 ناظوا ديريلا قالاللو تين يطل
 ناريجو تاو سانلاو * دحإو اهلك ءيش ضرالاو

 كردترالو تضنلاب الا ةحلرلا الو ىملاب الإ ىلا لاي
 ناطحالا ميقا ل لامالاو اخي 0 لارا 5

 لحنا ربا نم دهشلا نود دب الو ١
 هيلع كرت ثورات انين هل ظل ل

 هب فأر وف هتردق يدي نيب هسفن احراط هيلا هرومأ ًاضوفمو

 ةسيئنأ نك

 ات ةنود 1 دعب 5 هل دعتست نا نم ربك هللأ

 ابرالا كب حالا ف هل كتبه رمال كانطصا اذا
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 يبنلا نا ءاج دقو مثركم نم نمأ موق ناسل لع نم فيرشلا
 ةيايرسلا لل لعب تكول نب ديز ةجاكرمأ | ملسو هيلع - 02

 0 أ ةلاض ةبكحلا ) "اجو اهتاتكو اهسارق لت

 لها نا مولعمو ( نيصلاب ولو معلا اىبلط : اذار ( افدجو تح

 "| 2 هنلل انلعت دئاونو ةربينك كلذ لاشإو رافقك نيصلا

 هيلأ أولصو ام 1 لوصولا ان رسل كلذب اناف ركدت ال موقلا :

 ةفرعم ةطسإوب اننال كلذو عفانملا ةريثكلا عئانصلاو نونفلا ن
 3 ىلع فوقولاو مثدنع ام عالطتسإو م, 2 ركدلا ا موتغل

 مث ةديدعلا لئاسرلاو بتكلا نم اتصلو نونفلا كلت ف مل

 ا انلامزالو اندالبل عفان هارد امام: نان

 نالس هربخأ ا سو هيلع ُك ]هللا لاوس ا ءاجح لق كلذ

 مدالب يف قدانختا نوعنطصي سو أوناك دقو هموق ناب يسرافلا

 ىلص هسفنب هيف 00 د يقف قدنخلا لمع رما
 هكرتن نأ اعفان !رما مهدنع انيأر اذا انب نسحي الف لسو هيلع هللا

 ظ 0 نيدلا يف انل مهفل اخ

 نطولاو لهالا ةقرافم نرم رفسلا ىلع بترتي ام امأو مهيد مللو
 1 ٠ هيف ا ةبسلاب هنم آعنام دعي الف تاقشملاو اذ كابالا ةنيلكمو
 000 دسع لك :امللار انف 000



 ا

 م نيذلا ثرع هللا ماهني ال ) ىلاعت هلوق نم ةيالأ هذه دعب أم

 مهلا اوطسقلو مثوربت نأ مكرايد نم موجرخي مو نيدلا يف مولتاقي
 نيدلا يف مولتاق نيذلا نع هللا مكهني انا نيطسنملا بحي هللا نا

 مطوتي نمو مثولوت نأ مكجارخأ ىلع اورهاظو رايد نم موجرخأو .
 نريدلا يف انولتاقي ل هموقو لجرلا اذهو ( نوملاظلا مث كنتاواف

 انوفلاح لب انجارخا ىلع اورهاظ الو انرايد _هرم انوجرخا الو

 لوزن 0 1 --- اع 1 انورصنو انودهاعو

 رينزلا نبأ هللا دبع نع ا هللا ماهنيال ىلاعت هلوق

 اهلبقت ملف ة 0
 ابمركتو اهنم لبتثو ايلخدت نأ يبا اهرماف لوخذلاب اط نذات لو
 لدت ةيالا ا لها لاق 0 قردليلا رهو

 ةعطقتنم ةالاوملا تن نلو تكرسملا# قلل 00 1 0

 ا اا لالج افاد كس دن( ئقأر

 . لو 00 ةبح زوجي 3 0 دالب نم هيلع تدرو

 ديع 0 باعيتسالا 0 30 7 0

 ىلغ “يلا ة ةمالملا هيججوت يف كل هجو ال مكنأ تلق اذهررقت اذ ذاوربلا

 ضال ا نع الضف لوقا لب ههلعتو لجرلا اذهب حامتجالا

 ثيدحا يفف اننيد ريغ ىلع إوناك نأو مثريغو مولا ءالود ناسل ملعتب
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 تئج ةياسما مالسلا هيلع اطل لاقف مو هيلع هللا ىلص ينلاوملا
 وذ دف تلاق كب اج اق لاق ال تلاق ةرجابنا لاق أل كلاق
 ةديدش .ةجاح تجتحاف .مويلا كلذ يس )ولتق يل ردب موي يلإوملا
 بطاح افاتاف اهودوزو اهولمحو اهرسكف بلطلا ينب اهيلع ثحن
 ىلإ تانكلا كلذ اهيفشإو ءادرب اهايكو رائانذ ةرشع اهاطعإو

 اهوكرداف ناسرف مثو اهنلخريبزلاو ةحو اراعو رعو اًيلع ثعبف
 هلل إو هنع هللا يضر ىلع لاقف تفلحو ت 00 كلذ 3

 راسو هلع هيلع هلا للص هللا ير ا ا
 تخرج ًالامو الها هب ىلإ لاقو 0 لع ةضرعف

 مهلع هضاب لزني 0 هللا 0 تنع دقو منه برقث أ كك

 0 هللا لوسراي ينعد رع لاقق هرذع لبقو هقدصف
 هللا لعل رمعاي كيردي ام لسو هيلع هللا لص لاقف قفاحلا اذه
 ك نرخ د معن : ام اولعا م لاوس لل ىلع علطا دق ىلاعت

 أذه نم ذخويو تلزنف معا هلوسرو هللا لاقو رع انيع تضافف
 هللا لص ىلا ىلا .تءاج ا1:هذه ةراس نأ وهو هيف ننال ليلد

 . نم اهلع ثحو اهماركابرما ةرجاهم الو ةياسم نكت ملو سو هيلع

 !مهع يهملا نأ ةياكحلا .قايس نم معيو اهودوزو اهولمحو اهوسكا
 هيلع لدي اك ميد فلاخ نم لكل نيباسلل نوبراخلا ةيالا يف



 امه

 هب اًلاط ءاجاذا رفاكلا نا نايب مالكلا اذه نم دوصنملاو
 مرحيو هلاهما تبي هناف نرارقلا عاتسال اًناط ءاجوا ليلدلاو
 نيد ف رشلا نأ لعازج لدو مان نا اسبأ تسر هل
 يذلا براحلا رفاكلا ناف تاجردلا َلعإَو تاماهلا لعا-هللا

 لالدتسالاو رظنلل بلاط هنوك هسفن نمرظأ ال رق

 لاق مث ةنمأم هغلبي نا لوسرلا ىلع بجوورادهالا كلذ لاز

 هب قحتلو لوقف نارفلا عامسل الاط هنرك ةيالآ هذه يف روكذلا
 تايقلا نك يزور ايلاط هنوف و لردلذلا 7 اًيلاط هنوك
 هنوكب ةراجالا كلت بوجو للع ىلاعت. هللا نأ هيلع ليدْلاو
 ىنعلا .تراكو ( نوعي ال موق مهاب كلذ ) لاق هنال ماع ريغ

 هذه هيف تلصح نم 0 قمل ادشرتسم معلا اًذاط هنوكل 0

 هب متضرع ام بإوج يف فاك اذهو ( ىهتأ ) هتراجا تبجو ةلعلا
 ميلعلا هناجمس هللاف لاملا يف عطلا امإو هبيلعت ىلع ضارتعالا نم
 ىلع بويغلا تايفخو بولقلا تاين ىلع علطملا لاوحالا 3

 ةرامال سفنلا نأ يسفن 'ىربأ امو ةجوحم ةشيعلإو ةجرحم ةلاحا نا

 اهيأاي ىلاعت هلوق امإو ميحر روفغ يلر نأ ير حر أم الا ءوسلاب
 دنف ةيالا رخآ ىلا ءايلوا مكودعو يودع |وذخ# ال اونما نيذلا
 لوشر نأ ةحه لهل ىلا تتح لي ةعتلب يأ نما ضاج ىف تيارت

 كلذ لسرا مم مرذح اوذخن متل زهجت لسو هيلع هللا ىلص هللا

 تءاج دق تناك ةراس اط لاقي مثاه ينبل رتالوم .ةارما عم باتتكلا
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 انو هدالب ف ناك هنبد ىلع قو لسي مل ناف . لسيف هدبغ ىلع
 ينلا إل _ليوافالا درب اننيد نع عفادي آنع ليكولاك هنطو
 "001 اديسحأ د اناو اننا يف ممالع ضعب اهني
 لعلل بلطلاو ةبحتا ىلا ءاغصالإو ةلدالا يف رظنلا ةبغر لجرلا

 ةيونلا ةروس يف هناجس هللا لاق دقو اسأي هلثم ميلعت يف ىرا الف
 مث هللا مالك عمسي ىتح ةرجاف كراهقسا نيكرشملا نم دحا نإو )

 نيكرشملا يف تلزن دقو ( نويلعي ال موق معاب كلذ هنمأم هغلب
 مهلا لمتو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذبنف دهعلا إوضقت تيذلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يور دتف ملاتقبرمإو مثدهع
 فيجارالاب اونجراو نوقفانلا فلختو كوبت ةوزغ ىلا جرخ امل
 لجرلا اذهو مثدهع مهلا ذبنف دهعلا نروضقتي نوكرشملا لعج
 اندهعل مضقن دبعن مل نيذلا انل نيدهاعملا ةلمج نم هيف كدت يذلا

 ىفنتت؛ زاج دقف كلذ عمو نيكرشملا نم نييراحملا كنلوأ ةبانب سيلف
 معلا عبنم وهو لجو زع هللا مالك معامسا ةنيرشلا ةيالأ هذه
 هريسنت يق ةيالا هذه ىلع يزارلا نيدلا رخن مامالا لاق نيدلإو

 لرم الجر نا هنع هللا يضر سابع نبأ نع لقن رييكلا

 ههجو مركو هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلعل لاق تيكرشلا
 هللا مالك عامسل لجالا اذه ءاضنتنا دعب لوسرلا يان نا اندرأ اذا
 نإو )لاف ىلاعت هللا نأ ال ىلع لاقف لقت لهن ىرخأ ةجاخلوإ

 لاق (هللا مالك عمسي ىقح هرجأف كرايتسا ا دحا
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 لض دقف مكنم هلعفي نمو ) هلوق ىلا ( ةدوملاب مهلا نوفلت * يلوا
 ناطرالا ذم ناكل عال (ليسلا

 ينركر ف ان يدي الو نامالأا نه نطولا اح نإ نه ك1

 باذعلا نم ةعطق رغسلا نا نم ءاجامو رطخإو فوخلا نمرجبلا

 ال ةلثم ةلمتلاو ةيرك ةبرقلا ل اهيرم ركشلا نو ةقطق باذعلا وأ

 ةلق يذل ايس

 نهتم ليذلا ليوطلا بيرغلا نأ

 لات كا نع لاح
 م بكر اياب

 0 | نيدلا لع شا 3

 هعبط ّمِي متي ناك اذا ذا هعفن نيبلسملا معي باتك عمت" وه امنإو همدخأ

 تا نا نونمت مهتلمج نم انأ سأنلا نم أريثك ناف

 ةنقنو ل 0 مل
 8 0 ل اذاف ةريسي ريغ

 1 علطم ناس . لاعال 3 العلا

 ةناهالا 27 0 نمو 0 7 0

 لع ري ) ) نأ. ملعلا ملعت يف ناك اهبرو ءاوس اوسيلو ربقحتلاو
 هحجررف هيلأ لمد هت اننيد قئاتح ىلع فق دقف ةائاف اننيد

2 



 ا

 ظ ردا دق ةراشتسالاب نيد ف نور ودام
 يف تبغر نأ ينم ىرتسو كلذ كلل يزيلكنالا هل لاقف

 اذه غي دغلا اندعومو كيلو كيضريو ك ارسي ام لك يتبحص

 نيدلا لع نجشلا ىلبخ كر راق منال اذه لثم يفو ناك
 00 د نمرواشيو سا ًاساهخأ برضيو هسفن يف ركفي
 هتبلط ىلع لجرلا ةسقفاوم هدنع جرتف سانلا نم هل هتبحبو

 سحأ كلذ لالخ يفو هتبحا نم هراشتسا نم كلذ ىلع هقفإوو
 هتدافا ةرثكل مفرانيال ن ار ل ع

 لئاسملا نم مهلع لكن ام لح يف معوجرو هيلع 3 شم
 اوعمجأو ظن رالا اذه نع |وفرصيو هيأر اولوح نأ !و 2 هيلأ

 وه أع 37 هعنم ف هدهج ةيأغ منم لك لديينا لع
 اييا هلل دأ اولاقو هيلاوح 0 هملا اوعمحاف هددصب

 ضعب 02 لق تلتيتيدو كل ايحإ سرولو ا ذاتسالا

 ىلع هتقفإوم ىلا كلاّتسا دق يتزيلكنالا لجرلا اذه ترا سانلا
 الو هانرك او كلذ انظعاف هدالي ريغو هدالب ىلا .هتقفارمو هدارم
 روصتي وأ لابب شل انديل رطخب نا هلل اشاح انلقو هانركتأو

 مولع هملعي هنيد ريغ ىلع لجر ةمدخم ىضري نأ لايخ غي هل

 كدهز نم هللعن ا. لاوحالا نم لاح يف وأ لالا هد
 هللا لوق تللع دقو كعبط 0 أر ةماقتسإو 'كعروو

 ةيدخو يودع اوذختل ال أونم 01



 :ن/

 لضافأ نم ةعارج نيش |هلركدف رصم ىلا 7 ل . الو

 يف نكمل إو مهلا ةدوجو نهذلا ةدحم نيفورعملا نينفملا د
 مهضرتسإو مهم 00 عينجا هل لاقو مهلع هلدو ملعلإو نب

 مي أ 0 ةيانكلا هد -( يفر

 هيك سدح 0

 هلأ ةقرابم ىرطنا دل هنا لاق قم مهمو هنا فعضو هنس

 و هنظب ن نيدلاوو روح ذ كلذ ىأر نم مهسو هنطوو

 رهيالا عماجلا حش ذاتلا مركذ نم ةلجخ فيس نيدلا معها
 ةك 12 ا ا هدا لي

 ل هقالخا ا دوو

 ها هيرو كلذ ف ىب تلد هيلكو هتبح يف ةيغرلا لك

 دق لجرلا عم هتاعاهجأ قيس ن 0 0

 ا للا ددوني عبطلا 'ينع ةبعصلا نسح قالخالا دهم ماو

 مع او برعلا ةبحمو هي هينكو مهلا هليم رهظيو

 يفا لاق كلذ يف هناك ايلف هتبعح نم رفني لو هي:نسناف

 0 ىتح دخلا ىلا ينلم ينامأ.نكلو هلت هوبات ل ين

 دولوملا نينحلاك نكي تكرم مل يارلا ناف يبفن

 انناف يئاقدصا ضعبو يلهاريشتسا نأ ديرو ةدالو" اتقو 3



 و7

 3 ةعل اطمب ةراتو 0 © 1 اويل ةرآث 0-0 دالبلا

 ةليلق ماياالا ضم مق ةصرفلا رظنتي ماقأو رابخ ان هنااا

 مدالب هل نيلغتشملا زيلجنالا رسما 2 ةلجر نأ ودعا 0

 رار مق 31 مع ةةرقو يبرعلا ناسللا لعت
 هعم لئاسر ضعب ىلع هعلطإو رهزالا عماجلا ذهش ذاتسالا ةرضح

 هلا 01 هلياطر لطرد هيرتلا نفق ءارجلاو ةارملا نم

 رار 111917 ردا اهطلطو ةيرعلا هللا قاشعأ نم" هنأ
 001002 لاما ةغللا هدأ بزعل ناس مكات» نم ةنعل ةددع

 اا 51و هللا هيك يراصنالا :يجرزخملا نسحلا ينآ نبأ مىكملا
 هعفن ظعو هتدام ةرازغو هدئاوق 3 اكل انف 1

 هر اك رم هريغ يف عينج م ام ةغللا تاقرفتم كر

 طخم هلمصحت ناف هيبلاطل هلوانت ليهستو هيف ةراجتل هعبط ديرب

 عم هتماخكو حس ةيزقلا لحأو ءاينغالل آلا رسيني ال ملا

 : دصقب رصم ىلأ رضح هنأو هدوجو ةرذنو هل ةلق

 ةرضح نم نشأ اين عطلا لجال بادكلا اذه نم هعم يتلا

 ينم يف نيرخش | العلا لضافا نم ذاتسا ىلع هلدي نا نيشلا

 000 ةرلقلا ضقت هياع ا
 ةانثا يف لاخلا ضتقا ناف هبعت ضوعيو هيضري ايفاك ابتاز ك

 ١ اج زيلكت الا دالب ىلا رصم ره هزفس كللذ

 هنقفنو ةمثّب كلذ عم كما هبترم هل تعاضي نأ طرش
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 ”هدهج ريخملا ىلا ىعسي نأ.كملا ىلع
 كارا مث نأ 4 هيغل ريل

 رخآ لاقو :
 مدا اذ تنك ام اذا ّنسايِت ال

 كلاب ىلا قرح نا كلولا لع
 1 ففذلا اذييف

 حرشني 4 ىلوأ 9 قاف 2 | يعد ال 5
 ال ءا كتتفإوم. يرط

 ا ملا
 يزيلكتالا متاسلا

 أف كنف وهو هتداعك عماخلا ىلا هجوتو اهدنع نم ماقو

 رورسلا لاخدال اهيوغرمل ليب هبلق ناكو هتجوز نيبو هنبب ىرج
 غب نراقي ناكو عنصي فيك يردي ال نكل هدالوا ىلعو اهيلع

 امهلكيف ام ردقيو رخالا لاوحاب نيرمالا دحا لاوخأ هشفن
 دلبلا نع لبحرلا هدنع جرت مث رذحت ةرضم وأ جرت ةعفنم نم
 لاوحا ةفرعم بابسأ يف ذخإو دحال هشفي ملورمالا اذه متكو
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 اهرسأب تاغللإو ضورعلإو نايبلإو وخلاو فرصلا هيف لخديف
 0000 ا كل | قفا حلا ا
 معلا ع نمو زيخلا تاذ رع زيا مس دكأ نق نورك

 د5 اان تنإو ةيغبلا لاثيو نقلا 0

 .ةفيرش ةجرد ىلا تلي وفا بيصنب نييلعلا الك نم تذخا
 السالف ةعئبزالا.بهاذملاب فراغ هيقف كلنا كلذ نف
 الف هي ةلاغتشا | رثكأ تنك يذلا كنفو كيلع 0 اعرف

 هللا لكس وأ قطلادما مطقاو يقل كربا كل لوقا ٠
 كللعب اهيف لمعت ةفيظوب افظوم نوكت نا مزلي 0 لب آلم
 0 يذلا اذه كمزح ةدشو كمه ةدوبجح اهيف عفنتتو عفنتو
 ةفيظو ليصحت يف دهتجإو هللا يلا

 ا عباس طوب ىلإ تفنلت ناريغ نم فئاظولا
 ٠ هقداص لبق ودبي ريألا بذاكو

 ليهني مث رطق ثيغلا لوأو
 ىذلا نا عاف لصت ملو تيعسو كلذ يف تدهتجا ناف

 ١ اخ مدلبلا اذه برا وا هلت ناب مزايا ناك اهريخ هعلعت
 دلبلا ريغت وا نفلا ريغت نا اماف هيف ميتث نأ كل يغبني يذلا
 اا ةقفاجلا »هي لتي مرج ايفو لوقا ال للتي ريغو
 رعاشلا لاق
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 تابتلاو ناويحلا رهوحلا يف لخديو لاعفالاو لاوحالاو ناولال
 ةريثك ذارفا عون لك ثحتو عاونأ أ اهنا لك كنتو ندعملاو
 0 .٠ وع دعلا ٌبلعي كح ىلا 0 ١ يف ةغلاب

 ه2 هناشث لج ردافلا 72 ولاا 5
 ةيصاخو هنع ةيزبعي ظنل هيلع ةبقاعتملاو هل ةحاللا هلاوح|و

 عيبجب ءايشالا هذهب ظيحم الو هيلع د دب محل كحو هب مو
 ْ 4 0 هلا سنن يف هيلع شاك اطاوحأو اهدارفأ

 00 نم عدوأ ام اهيف عدواو اهردقو اهربدو اهرّوصو ابنلخ
 ةتحلا لغلا وه هللعف هتزاذق بئاجعو هتعنص بئارغو هنكح

 0 الو تاومسلا يف يق ةرذ ل أقثم هنع برغي ال قالطالا ىلع

 ةيرخبلا  !وتعلا كم ال دخلا اهو بكا الو 0

 اهب انناع انمأؤ ةلود لحشلو ىثالت لب هنم برقث الو هلانت ن

 ةفرعم وهو 0 اسال ١ فاك

 قيرطو ليلو 5 ل ٍِِي ةئراطلأو يسأل

 اهطالحو اهماكحإو اهصاوخو اهب عافتنالاو اطاعشنلا ةبنيكو اهليضخت
 ع 0 ها اذه تحت 0 0

 نراسللا 5 وهو تالالأ ب 5 1 0 رفا 3
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 وسر اري ا لا
 لابفالاو هيف ةبغرلا قب ايفاك يل اذه ناكل كضارغا لوصجو

 ٠ لوانتملا دب نم ايرثلا نس هيلا ليبسلا فيك نكلو هيلع ِ

 سانلا عفتتو كناعب لمت نا كلذ ىلا ليبسلا تلاق
 ا

 علا يضنتم هيف تيلاح لع يإو هللا ناهس نجلا لاف

 0 اا يلاعفأو 0 0 تنأو يلاعأ نم

 ليلد ىرفإ ثم ١: كيلعتو هببسب الآ ىتلعت داو.عب الإ لاختشنا ْ

 ليكو لوقت اب ىلع ه هللأو

 ثتدصق اذط ام تلاق

 تدزا يذلا امو لاق

 لز باوصلا نع لدع نمو لض قيرطل اجا نم تلاف

 يدنبع بآبلا نم]خدتنإو تللض
 ىلع لصحو هبواطم ا تامر دول ا د

 راو عاهل اري امردي ل نمو هيوغره
 لبق فرعي نأ لع ي ا 31 لاا
 ناف ليلد ريغ نم رجلا بكارك ناك الا هبلطو هيلع هرم هبعت
 عيمج نا تلاع دقو ليوط نمز دعب الا لصي ال قرغي م
 ضرعلا ف لخديو هب موقي ضرعو رهوج ىلا ميقث تاقولخلا
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 4 ناعتسي هعاوناب ملعلا را اعنم كل مهيصحت الو أاعدب

 هلهإو معلا نع ينغتسي ال كلملا ناو ايندلاو نبدلا حتاصم

 بياكل م نيكد | ةفيظو يف ناك اذا ماعلا مزلي امإو

 ربو شرما لاوحا نلعب بيلا نأ كت ضررل مرا
 هيلع يننبف هل ءاندلا لص ىح هاري اه بمص لع او لايف

 ىلا ارظان سانا نيب نوكي بضرلا ماعلا تلاذك كاسن 0
 لاو او لاوحالا نم اهبسأني امو متجزمأو مهاب هيض ام

 قبلي اهو ا

 دقف مقتسملا طارصلاو ميوفلا قيرطلا نع لودعريغ نم هب

 ردللا قاع تلت هف 7 مالخا ىلع سانلا لبحا

 هيلع ناسحالاب نوقدغيو هيلا مولق كلذ دنع ليف

 ةللس هلع تلاك ند 0 هلوقو هلعفب نودتقيو

 عفني هفعب لماعلا نال هرجأ فعاضيو ةرزو هللارثغي كانهو

 عفتتي ثيغلا ن . 54 تشل سانا كر هريغ عفنيو هكسف5

 حاورا دب ىذغتت لمهاعلا ملاعلا كلذك تابنلإو ناوبحا هب

 تناك نمو قحلا بضغ نم مهجن ام هنم نوماعتي و قلخلا
 لوبقم هبر دنع هواعدو لوذبم هيلا ناسحالاف هنلا> هذه

 دئاوف ةرثك ةي كلش الو نيلوتث اب سأب ال يتلا لاقف

 ا ا
5 
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 كناف ىنغلل كمذ ن را لاذ نمو ةهجلا كلت ىلع هب كح
 لف هلبق ل كنوكل اما ةقشم 0
 تنك نإو هتمزف 0 1 هك نع لس

 كمه ةعس نم هملعأ امو كيلع ىضنتقب تلع كناولو هنيلعدق

 ىلع ةعسولا ةمملا ايازملاو ةمحلا دئاوفلا نم هيذ امل ًاضيأ ترظنل

 ةثاغاو بحاصلاو 1 راجنا ةاساومو براقالإو لايعلا

 ل اأو 00 | ةبرك سيفنتو جانحلا ةناعإو فوبللا
 ريغو مايالا بئاون ىلع ةناءالإو ماعطلا ماعطإو ماتيالا ةلافكو

 يلع رجالا ديزمو ركذلا دولخ بجويو مانالا عفني ام كلذ
 تاريخا نم نيتفوملا 'اينغالا نم ريتكل ام ىرت تنإو ماودلا

 سرادملاو هدا ولا تاور دعاكم تازبملاو تاتدحلاب
 لذ ارنا لوطي ام كلذ رخو دياعملاو ًاياكتلاو دحاسملاو

 0 تاهجا هذه .:رم ىنغلا ىلا ترظن ولف هٌواصقتسا نكي

 ا 0 لم هيلا ترظت ككلو هليصخ ق تيعسو ةليضنت

 ا دلك هلا اذه ناكر نمو .اهببس هيماخو ايلحأ نم

 5 تير قالطالا ىلع ةشيعملا تايرورض نمرانلا نأ 5 0

 نايرس بجوي ام ظنحت ولف قارحالا نرم افوخ هيب اطاخدا

 00و هلل ملا, كادحت هر نم نمإو ايليدتسال اهررش
 الو هررض م يك اك عطا ع ا

 ءايلعلل لا سلو كاناحو لفاج وأ لمام الأ كلذ رك
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 نود ان كلت هيضعتث اب اهيف محن ةليخأو هلق ل 001

 نع ءا طغلا فشك ام الا لعلا سيل !ولاق دقو اعاهج رئاس

 5 ا لاف اذلو 0 ىلع هبحاص علطإو ةينايرلا رارسألا
 اعلا كر يح 1 نب يلع بلاغلا هللا

 شيحلا سيئرب )علا بحاص اوهبش ما تح نيتي تددزا ام

 هلوقو هيأرب وب بواقلا ع كاذو هل هلجحرو هليخي عالقلا تأ د4 ازه

 ماعلاف .عالقلا تروم نع فكي نا" نإو شخلا سيرو
 تاقواخلا رارسأ راك ضدي ابطا ئاتح نع 50 <

 ها تاعونصملا بئاجت نم رتتسا ام جرختسيو

 رونب بولقلا بذجي ماعلا كلذكف هتوقب كلاملا ىلع شيجلا

 نايظلا راقتقاك دالبلا رئاس قة ملعلا ىلا ةرقتفم ا هتريضي

 رييدتلا نسحب الآ كليلل مإ هارد ال دازلا ىلا رفاسملاو ءاملا ىلا

 ةينا>ورلا ةوفلل ةجانحم هيناويحلا ةوفلاف لعلاب الا ريبدت الو

 ردا ايدلا روماق ةعبطو ةرثأ ا ةعاتد ةردماك

 5 ا 00 ةبسنلاب لاعلإو ملعلاب | 1
 ريض هي أم دحا ملع ام هالول ذا 0 ل

 الو اهيئارغو تامولعملا قئاقح .رع صني لاعلا كلذكف رخالا
 نم ىقاخنا فالدخا - 5 نظاو اهب ديرا ام ريغ لع اهليحي

 هيلع كن هلإوح عادل ل

 5 ني نم منهو هقحتل اه
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 0005 حل كلاب ءاعودملا لاديتسا خرا يذلا
 نم ملسم كمغب هتليخكتو توب هتردق يذلا ن ١ا هل تلات

 ثمأع اك ايندلا 1 ام ةددعتم تاهج ابضراعت اعز ةد>اأو 'ةهبج

 م نم ةعل لاا را أينمو ايف حلا وجرت 206 بعل 2

 مذل ا 0 ا كاع نم ا 520 دب صقل هلك

 ةيدكوملا ةلاطيلا ىلا ىلا يدي كلذو هنع رظنلا فرصو هيحاص

 انا كلوق امإو رم 0 ل
 000001! نأ نعت ةلزعلاب نسانلا ةتسلا رع .ةمالس
 رتفلا ةنسأ 0 ايف ةمالاس الف 0 عقر نم ةل احن

 0 الاخ أ تفو لك رظنت تنأو كل نيأو سالفالاو

 لآ نركشي كدالوإو ةلزعلاب كبلق نعطي فق انلايع شيع
 01 7 انردم كلذ 00 الفا ةلقلاو عوجلا

 ِق ماوح اوحأو ماوماف تلزم ٍِك قلخلا نس ل تا كلتاف

 م موصلا ن | 5 ماسجالا س تح ل 1 < ةلزعلا 0 كلي

 لها يف ةققح تناكل الإو ماعطلاو بارشلا نم عانتمالا درج

 غ مالكلل اهب ده 0 ماظعلا ٌحارحلإو نيحلا
 "0 0 ناسنأ 0 لوقاف م ارل.أ ثيدح 0 كعم ضوخأ

 اهرمأ ةقيقح ىلع فقو ناف كلر ظت ام 0 اسال

 5غ اهتاهج 5 ثلا هل تربظ اهرس سس نك ام ىلع علطأو

 ها لأ ةماعل رظنلابو اهعاك غن هقفست ام اهيلع
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 ياينذ عيضنف 9 نسانلا ةفسلا قالظا وأ هللا بضغاط

 لاوحالا نسحا هيفننحم يذلا لاحلا نا نظإو يترخإو

 لبق اك منع ة اوما ”ئيانلا :ةنلأ كمن ةيف:ط التل

 الهال الس تنك اهبننت ناف

 اهبالك كنعراف !كيذنجت .نإو
 اك ايزو نييك النقل دل او رع ضحك نايل

 هللا يجوز ثيح ءادعسلا نم يسفن دعا انإو انريغ نم نسحا
 ءرملا ةداعس نمربخلا ينف لمعل إو ملعلا يف يل ةقف|وم تنكف كلب

 ةعقوملا بترلا نم لضفا يدنع ةلاحا هذهف ةحاصلا ةجوزلا

 نينلاحلا غي اهانيأ ا انرظن اذإو بعتلإو انعلا يف

 امنه لك لاح انلمأت ولو ينغلا توب ريقتلا ت تومي ايف ةدحإو
 وشر ةاياعم ف 213 ةيدلاكف يقلل قاف وعلب طيضرا اندلاع
 هتاكرحو ةطوبضم ريغ 00 ةظحالمو ةظوبرم' ريغ ةريتك

 اهطقنلي ةروكذم ةروثام هلاعف 0 ةروهشم هتاكسو

200000 
 قلطنتف اريخ اهب دارا دق ناكل 1 اهنم نويقتتسيو
 ةعئاش ةقزالا قيس هتريس ريصتو هبيعو همذو هّسب ماوعلا ةنسلا
 لخدي الو ماظن هل مي 3 0 د ولا :

 تييف لوقا هن 0 متسل | هلا دق لوغشم هركفو الأ

 أذ نمو نال هيف نحن ام وه نياف قلقلاو مولا 7



١ 

 ةمملا رومالاب الإ لغعشي الف هفرتلإو عفرتلإو ةيظعلا بح هيلع
 ريقفلل جانف هريغ ىلا اهتراقخل ةيئرجا 7 0 ةيلكلا

 فورعمو ةؤرم بحاص ينغ كا كلو عراك كعامل

 ذالو هكرت كلذ فالخب 1 كلا 0 تارا عطقتا
 ملاحم ءاضغالاو ءآرقفلا لاح انكهو هردغل

 ةيرتقي ير الو ةيف كش ال هتاذ يف :مالكلا اذه اطل لاقف
 عم ملا> تريتخاو اهباحصإو فئاظولا عيج تنحتضا دق كلو

 ةناغالأو 1 0 ةي اع و دجأ 0 :راظنو اهيئاسو ر

 ةن ديول 0 قلخلا ءاوهأ عبت 2 ا
 عبتي نأ امإو قلخلا ىوه عبتي نإ امأ نيرمأ دحأ نغ ولخيال

  0هملع أ ةيضغ بجوتسأ دق قلخلا عبت 0 قلاخلا

 اذ نيابلا ةمللا دادشا# ةيس كنت“ دقخ قلاخلا-عبتلا قإو

 نقي ل ام هيلع نولوقتيو هيلع نوعنشيو هنومذيو هنوهركيف

 الو لزعي ىتح هب نولازي الو لعفي مل ام لعف هيلا نوبسنيو
 بصاخلا ةذل فاعضأ لزعلا ىلا نأ ىنخي ٠ :رعاشلا لاق

 نلددس تعص اهرامخو #3 برظ ةيالولا ركتس

 دعب لهو نيديرت نريرمالا ياو نيضرت نيتلاحا يابف
 بجوي ايف ىعسإو يسفن لذا نأ يب قيلي بيشلا روظورمملا اذه
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 دعاقتلا اذه اف ىدتت# ملاعفابو ىدملا ة امو مليح ف نولمجيو

 عسوت ال كلل امو قزرلا بلط يف يجسلإو بسكلا نع سعاقتلاو

 ةعلاطملا يس كلتاقوا عيمج فرصت كارا يلامو كلايع ىلع
 مدايعلاو معلا يف هفرصت مسق نيبسف كنقو تمنق الهو ةلاطبلاو

 00 بلط ين رخالا مسفلاو

 هد ا يلا . لا

 ل او لايعلا ىلع
10 

 هنيرت يذلا امو ةنيديرت يعس يأو لاقف
 هتقرخو هلاثماو هتفرح لهاب ىدتقأ نم لقاعلا تلامتف

 00 تابترم ملل كل انما نم آر ل تل
 نا قزرلا بلط يف عاس 1 منم ادح ذحا:ىور لو

 00 ا ناك نأ ١ ةتدايز اخو اري

 دجو دج _:رم ليق دتف كيلع عيضي كيعس نا نظأ ايف هيف
 ةيلكل| تا نم ربخلا مف مسوتت 0 لضفاف 2 4 نمو

 ةقيتح ىلع | رك ميه 00 هتك |وفرع نا مع 0 مهلا ددوتو

 نم كلذ يي ىرا الو كورقوو كوظعو كلض ب اىفرتعا كرما

 يعسلاب نا اف ابجاو 0 عر ل هوركم الو 975

 جايبجلا 00 ممضعبل نوجانم ممريتفو مين اعيج سال

 بلغي ىنغلا نال هيلا ريتقلا جاينحا نم رثكا ريقفلا ىلا ينغلا
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 افرفكي داهجلا الو ةرمعلا الو حا الو ةأكرلا الو ةالضلا اهرفكي ال

 هللا يضر يردخلا ديعس يبا نع هنم هلقت امو شاعملا بلط يف مل
 بسكلا لاهتالا لضفأ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةنع

 ىلص هللا لوسر لاق هنغ هللا يضر سنأ نع هنمو لالحلا نم
 1110 ةرخآ الو ةترحال هايد كرت نم مريخ سيل )سو هيلع هللا

 سنا نع هنمو ئىرخالا ةغلب اهادحأ ناف عج 0 ا

 نوكت ال سفنلاو هنيد رماب مت مل هتشيعم رمأ يف متي ل نم ايا
 تلمكتسا اذاف اهب موقت ينلا ةرسكلا اهنكب نوكي ىتح ةغاظلل ةغرفتم
 أودغاف ةدابعلل تغرفتو تنكتشو كلذ دنع تقدض اهو روقا

 1 ثيدحا يف كلذ لانمإو هللا لضف نم ابلطإو اوخورو
 عنصت ام لاقف الجر ىأر 4 هيلغ ىسسيع نأ يورو: ١ ريتك

 00 رب ١ لاق كلوغي رم لاق دبعتا لاق

 ام هناف رقتلا نع لالحلا بسكلاب نغنسا ينباي هنبال نال لاقو

 ٌة فعضو هنيد يف ةقر لاصخ ثالث هباصا ايا لق رحارت ف

 لاقو هب سانلا فانختسا ثالثلا هذه ظعأو هتوره باهذو ةلقع

 ملا لولو قررلا بلط نع مدا دن ال هج هللا نيش ريرع
 نبأ ديز ناكو ةضف الو ابهذرطنت ال هامسلا نأ متلغ دف يئقزرا
 نغتسا تبصا هنع هللا ىضررمع هل لاقف هضرا يف شرغي ةللسم

 باعكأ ناكو ميلع كل مركاو كنيدل نوضأ نوكي سانلا نع

 نوسرغيو رج إو ربلا يف نورجت' سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ها/

 هيف رجتلاب رهاظنل او هب ثابتا در ا

 ةقيملا هراحب يف .ضوخنإو اةقيقدلا هلئاسم يف ىتمعتلا ىلع ةردقلاو

 لع ةرثك ىلا :جانجي ال ماوعلا ءالؤه ميلعت نا كلسفن كل لوقتف

 هنهذ ةدحو هلع ةعسو ناسنالا لضف هبربظي الف مف ةدوجو
 عا هيف نأ عم كلذ لاثمإو ةدئاف هيف كل سيلو هب كلاف

 هذهالف هترضح نم برقتل او 0 درو هللا باوث نم ةدئاف

 تصلخا ولو اهتلصح ايئدلا زوما نم كدصاقم الو 6 ةلزنملا

 انيس ال. نتامدلا كلقأل .ناملإو .ةينلا ةناحس هلل

 ةاضرم ءاغتباو نيدلا روماب لاغتشالا نا ىلع اونع كيلا تدانقإو

 يللا لالختا هوجو نم ايندلا 7 لاغتشالا فاني ال هللا

 حنت الذ ةرخالا رادلا هللا كاتا مف غم 0

 غنا جيس دق تملا هلأ نيج 0 نم كلصصن

 ْي كلابعو كنيرذ:لوعت ن 0 ١ ةلافك

 ةبيطلا شياعملا :رم ماب منيو ماح مصب أب مل يعستو كرك

 هناحجس هلا لضف ءاغتيإو لالا قزرلا بلط يف يعسلاو بسكلاب

 لضف نم اوغ 0 لا

 لضف نم نوغتبيي ضرالا يف نوبرضي نورخأو ١ لاقو ( هلل

 مركلا دبع نب ديحمل نيرنمملا دشرم بانك يف تأرقو ( هلل

 اهنع هللا ير رمح نب | نع سودرفلا هين نم القت هطخب يلحلا

 ايونذ بونذلا نم نأ سو هيلع هل | يلص هل | لوسر لاق ٠ لاق
4 
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 3 ١ مهلعي نم دجن الو رعشي ال وهو 7 مالك لوقي نم

 كناريج مثو ماشب مبعالو مثرماب. يلابت الو ل اوحالا هذه ىلع مثأرتو
 - "ضينلا ىلع رهزالا' هادحل» دصق نول .هلا لعت تنإو. كناوخإو
 نولوتي ام لقعي ال هناف هيف ءالعلا سورد ىلع فقووريدقتلاو

 طظافلالا نم همي ال اب نولكت مغ هاف نوررقي امم عفتتي الو
 هتديقع داسفب يردي ال مم دحأول أ ع 0 :١أ لب ةيحالطصالا

 هناجتس هلا هجو 00 هل

 قفشت تنكل هنمإو هنلمو هلوسرو هللا ةبحت ضتقج تلعو كللعب

 قع راهلاو ليللا تاقوأ نم تقو يف بظاوتو ملل حصنتو مهلع
 برغللا تييا هيف ؛دعقتف. هذه انتريود نم بيرقلا انداوع روم

 0 م كل انها وأ ناي دقتو الغ ءاينعلاو

 ةدابع  ىلاعن: هللا نودبعي 0 نولضيو هرداض 5

 كلذ وينو .ادساف :نوكي فيكو اي عيبلا نوكين بفيكو ةيبص
 كدي ىلع مضنت نم مهف مهايندو مهيد يف مل.ةيرورضلا رومالا نم
 نم كلذ يفو هتلماعمو هتدابع كييلعتب مصن نم مهمو هتديقع

 ىلغ 0 دع طعاما ويباع ايي رجلا
 :هدادصب :تنأ ا كايطفال أعم 0 ا

 ةُعالو هلوسرلو هلل ةعصنلا نيدلا نا تللع دقو هنع ضرعت مف

 تلق اذا الا ١ جون هل رظيناال هنع :كيضارعلف مهتماعو نيفسملا

 ةذخاوملا مدع .ةبجار كلإح طرفب ةرتغم كونع نسح ىلع ةروتعم



 ةو

 الو ىلا لوقت نا هللا كدشالاو :يث نع كلا تناك

 نم لجر ضرف اذا تلاق تعش اع يلس لاق باوحجلا يف لواحت
 هتببنف هنأيأ ابعم متيال ةرفكم ةديقع يف هلهج ببسي عقو ةماعلا
 نسحيال ناك منمرخأ لجرو هنايا متو هتديفقع تعم ىتح اهيلع

 راصف ءاضوتي فيك هتالعف ةدساف ةرورضلاب هتالضف الثم هؤضو

 ريعلا ةبلط نم لجرو ةالصلا ةحص هيلع فوقوملا وضولا نسحب

 الثم قطبملا وا نايبلا وأ وحلا وأ عفرضلا نم ةلعس ليج نك
 منم دحإو يأ يف كبإونتف نراقثالا ةياغ اهنقثا ىتح اهايا هتلعف

 لضفا هللا دنع دنع مهأ ميلعتو رثكا

 لوالا ميلعت نأ ىرا يف ١ مللا عبتي نأ قح | ىتح زيمشلا لاق

 تلانلا نم لضفا يناثلا مث ينانلا نم لضفا
 نيكاسملا ءالؤه ملعت لضفالا نأ يف عازن اننيب قبب ملاذاف تلاق
 ُخِ رجانلا ىرت 0 ا

 هنأ ملعي ام رانخأ هتراجت روم !نسيينسا نع ذأ قوسلا
 نم ثنأ تنك ناف لقع ىندا هل ناك اذا ةدئافو اير هل اهرثكا
 كرتتف لوقعملا فلاخت لو كلذ نام لعمال الرا
 انناريج نم اريثك ىرع كل كنأ ىتح لوضنملا ىلع رصتقتو لضفالا

 ةيرورضلا رومالا نم رينكب « ءالهج ةلحنأ هذه لهأ نم انلوح نمو

 نيب قرفي الو ّوضولا الو ةالصلا نسحب ال نم مه مهيد يف مل

 منمو ةرضم ةدساف دئاتع ضعب دقتعي نم مخمو ةساجنو ةراهط
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 برقلاو نيدلا كدارم ناك ن إو ضرغلا ىلع هنم لصحت ل تن
 ١ ا كيلعت نأ انلق دقف هناحس هللا ىلا

 ام ايون 00 0 00 ىلوأ مؤيد نم ةيرورضلا رومالل

 لادحتإو ثحبلا نم كتاقوا هب لغشتو كرع هيف يضقث كارا

 ضرتعأو 0 سي لاوسلاو باوجإو لافلاو ليتثلاو
 ام كلذ وحتو لاقي الو لاقي دقو هيلع دريو رظن هيفو 00

 نم ةعاجل ؛هييلعت' لع رضتققو هيف كمزنمو هيلع :فقكاعا تن 5

 ىلا هاطخت الو هزواجتت ال رهزالا عماجلا نم نيعم عضوم يف سانلا

 كلذ" :وايقعال معلا ناب عطاقلا صنلاو ليزنتلا اج اناك ريغ

 عماجا كلذ نم عضوملا

 كلذ يف معلا مهلعا نم هناجس هللا قفوي هق ؤيشلا لاق

 نوموقيو سانلا نوملعي ضرالا يف نورشثتيو نوملعتيف عضوملا

 . مهل اذهب
 نونوكي كبلع نوللعتي نيذلا نا كنمْري يذلا اف تلاق

 ناكللا كلذ د لا

 00 اراد كرطلاو ةءاشخرملا قي وتلف
 ترشا يذلا نا تلس اذاف كنتيرط ىلع نونوكي ال مأ بهو

 نولدبتسأأ كسغلل لضفألا رادخت اللف هيف تنأ ام لضفا كيلع هب

 ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا

 لضقأ هب ترشا ام ن السن ال لاق
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 نع مغورفنيو قالخالا مراكم ىلا مخودشريو ةاحخلا ليبس 8

 ىلع كنحإو مهاعت ىلع كضحا 00 او لاوحالا يمذ
 أم ءايينالا مم يماني نراك نيذلا كلوا لاح مهيب 8

 نم صالخلا .ىلا معودشريو هللا ىلا مئوعدي مثو نوساقي
 ا ءايبنالاك نحن وا يشل لاقف كالملا

 لج لاقو ( ةنسح ةوبسا هللا لوسر يف مل نراك دقل) هنا

 نئاق نمزع لاقو ( ينوعبتاف هللا نوبحت متك نا لق ) هناش
 لاكف ( ينعبتا نمو انا ةريضب ىلع هللا ىلا وعدا ليبس هذه لق )

 ناك اك ىلخلا داشرإو قا ىلا ءاعدلاب سو هيلع هللا ىلص هعابتا
 'ةعامج هدعب ىرم كلذ يف هعبتا دقو هتايح لوط هنديدو هباد

 0 ىدبف ةثيعباتلاو ةباكصلا نم مجريغو نيدشارلا ءافلخلا

 تاولص ءايبنالا ةثرو ةقيقحلا ىلع مف مثدي ىلع قلخلا نم
 0 ىلعو هدنقأ ماديبف هللا ىده نيذلا كياوإ مهلع همالسو

 كلما يلرل كير .ةفلافع كلعفو كلوق نم رهظ دنق ليضفملاو
 دلاولا هيلع لصح ناكام ىلع ترصفتقا ول كلناف

 ةرورضلا هيلا وعدت ام ةفرعمو .بطخ ضعبو فيرشلا نارقلا

 هودصق ايف مهار تعبتل هقثلا عورف نم هيلا ةجاحلا سيسم رثكيو
 دازا اع تلدعو هوبحا ام تهركف اهولهج اروما تنلع كلتكلو

 دوضنلا وهن امو كفل تيضر قيرط يلف نوار ام رتل اذإو
 اف ايندلا رمأ علا نم كدارم ناك ناف هبلا لوصولا مورت يذلا



 كا

 بعت نمل رظناف هبحيتن + نم عبط نم قّرسي ىقلا عبظ
 ةبح وهف فيرلا لها لاح وس نم هتركذ ام.امأ هل تلاقف
 داوم وه انلقمكلذك قاك نا 00

 3 ايت بوم امنا كتالاظم هلل خرجا اذا يجي ليج ادن
 أمإو رضي امو عني ا

 هلوق 000 0 0 كِل

 00 دقو 0 00 00 ا
 مبونن تلك نيذلا كلاثمالو .كل ةبسنلاب سيل اذهف كتلسفن

 تعبطن|و مرئاصب نيقيلا رونب ترانتسأإو مم ادقأ ةفرعملا يف تمخازو

 تثادحلالا ىلع كلذ رم فاخي :انأو 00 ١ ىلع

 و اص الونةيردلا كلن لمنلا نم الم ل نقلا ابل

 ا ا ل 0 عابط + معابط
 اذا فضصاعلا حيرلا نراف مثريغ .لهج تادباظ ىلع مهفزعم رون

 هحزحت الو ربارلا لبجنأ علتتت الف ةزخصلا|و ةردملاو ةريعشلا تعلتقا .

 هللا لضيشا قوسز لاح .. : رم تلع اننيسلع دقو, ةناكم نع

 مهلع همالسو هللا تإولض نيلسرملاو ءايبنالا نم هريغو سو هيلع
 نيلاضلا نيكرشملاو رافكلا رم موق نيب |وماقا فيك نيعبجا

 ممديأب نوذخايو ىدملا ىلا مغودشريو قحلا ىلا موعدي نيلضللا



 ها

 قيرلا يف ةماتالا اها هد
 نركلو مالملا "يلع ترثكاو ماقملا يف تلطا دق اط لاق

  يفن تحس ام كتشقانم الول راطخإو لاوهإو راذعا كانه

 لها لاح تفء ول لاق كذنع ام تاه هل تلاقف كل اهرابظأب

 تيضر الو هيف تبغر |. فاجمالاو لظلا نم هيلع مث امو فايرالا

 الو اليق نومي الو أريبك نورقوي الو اربقف نومحري ال مهاف هب

 يف اومن نأو مهجنو مثرمأو مهأر تحت اًماد 0
 ىسيدلا قولا لضوا نإو مله كلذ ريغ مهسفن

 ةماقالاو ةلاحلا هذهب ىضري لبف ءايحلا ءام ةقاراو جاحلالاب م

 ءام ةقارا ناف ةفنعو لضف اذ ناك .نرم ةلاهجلا لها عم
 هيف عقإو كلذ مذ معا هيج ا أب -

 راس تا قلل هكا أم لكو

 ئ ةسرامل ل دمرت 1 ردا ال

 دب سام ايلزجر لا كب عا كانه

 باشخالا عاونأ يف ما |اهدصحو اهرذبو اهثرح يف
 ذلد" 2 كول وأ تاوبالاو فوسلاو فاوسلل اهنم عصام

 مهأد اذكهو ير تما عاونأ 00

 1 0 6ك معم مبني الف اهرخا ىلا ةنسلا لوا

 عبطلا ن نال اهدادضاب ةذومحلا م هللع عاض ماع مثدنع

 ئ ' لبق ا يرسي



06 

 ريغلل ههلعت لعلا بجإو نم نأ عم بعدا ةرث كردت لو بلطلا
 7 ل كا ن5 لاو
 ء ع

 تدجو نبح نم معلا ميلعت كرتأ مل هلل هللا ديحي انا نيشلا لاققف

 جماجلا يف سيردنلا ىلع بظإوم يناف كلذ ىلع ةردنلا يسفن يف

 ا ةبلطل رهزالا

 رثكا لعتلل فيرلا لها جايلحا ناكيلع ىنخيال تلاف
 مهاف رهزالا يف علا ةبلط امإو ملي كلل مين يل ظ

 تكلختاشم ضعب مهف لعلو م :نلعي ءايلعلا نم اريثك نودي
 كتاقاف كب ىلوأو 2 فيرلا لهاف مهنم تلاعت نيذلا
 كري يف ناكانأ هلا لعاو بوصا مل كبلعتو تسنا مخي
 ءاينغا موق تيب اريقف الجر تيتو ههنا

 لجرب تلاعو معاقدصب هنورييو معاقتنب :ب هنول اوي ريخلا له

 كلكلسم اب هيلع قدصي أ 0

 اال اوين نفا يرورضلا توفلا نرمي هناي ظفحيو همر
 0007 هزل نكسلا اذه كليفدصب نتزت نأ يالا نسحد
 نينسحلا رهظا نيب ميقا ريقتلا كتللذ ىلع هحجرتو هيلع قدصي نم
 نم رهزالا يف للعلا ةبلطو فيرلا لها لاح ضيا اذكهو هيلا

 هذه كتوفت ال رصم يف كلنا بهو :لعنلا ىلا جايلحالا ثيح

 . يف ايزل يقتاب نم اهريغ نياف فيرشلا معلا ميلعت نم ةيزملا
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 تلاقف كلذ فيكو اط لاقف ميوغرم يس تدهزو مثدوصتم
 هتيرق دج . امامإو اهيقف ناك موحرملا كملت نأ ينتربخاتنأ

 لح بوافر نابل نإ كيس ردح ار
 نروكتل نإ انل هال روما دس رم الا كلل احول الغ. هماقي غل
 ةرلقالا/ فين: كلل ناكيسشمه فيك نان هلع تتح هلك طلت
 تدجو هنم يتب اهرمملا ل 0 ذا كنا آلا هجو

 هجوالخ غانا .دلإ ولا لثم تنك نوب ليصحت تقو. سي قبلا
 هيلع نراك اهف هرثأ وفث.نأ كيلع لا ٍزقبح ةماقالل
 ةشيعملا قيض نم كلايعو. تنأ صلخ#* كيدلإو يأر عبتنو

 لفل ةلبانعي ةقوبللا نال حا ةلاج يل لح تفايرالا فن ةلفاقإو
 كنم عفنتي اذه عمو لك ١ ةعصل او نسحإو ىقتا ءاوطإو رسيا ةنوملاو

 هبب نيغتست أمات 0 أ مل كبلعت دلبلا لما

 عه كيفتسلاوأ مهل | ىلع كل هيرجيو هل اهمسان:أم ةفيعملا روبأ ىلع
 نإو ملعتلا بإوث ديزم كياع ىنخي الو مهلعتب هلل هللا باوت كلذ

 ذإو.) مثريغ اوعي نا مثرمأ ]ءاعتي.نا دابعلا رمأ ا هناويس نا

 ( هنوبتكي الو: سانلل :هننينيلا باتكلا/|وتوا.نينلا قائيمآ هللا. ذَخا

 لعلا كلذك اهر اهتنيز ةرممتلا نا ايف ةرجشلاك لعلا ليق دقو

 ضار كلنا ىلع ينبم كل هتركذ يذلا اذهو ههلعتو هب لمعلا هتتيز
 . تدضق: كناو كلذ الخ رمالا ناك ناف كلفأ: كل هدضق اب

 غي رملا تعيض دنف ةوديري ملرمأ يف تبغرو ؛ودصقي ل ادصت»
5 



 را

 ع ذخاف ةيشملا يف ريطلا ضعب دل داراف هئابا نع ةئوروملا
 يل 'ةيذملا هل لصحت مو ةيلصألا ةتيشم 0 00
 رمت اترك ذ نم لاح اذكهو هآر: اك ةيشم ف لحم يفر اهدارا

 00 هرغص يف هل هولء ايف هلهأ يأر هيار فلاخ

 عضو ةلكلاب هين اجر لب ههعت دق 00 3

 نراك امبرو هرما يفرّيحتو هلاح ءاسو هرمع نه هيف هاضق ام هيلع

 هنوديزبو هلقعب نوبعليف رارشالا نم ةعامج ِهْبلا مضنيف رارغألا نم
 0000 ل هد 5 4 هلا 2 الاعب كرام نا للاخ +

 ناكد ىلا ناكم نم هب [وبهذف هئانف ىلع اولاتحا هئاأ نع هثرو
 دو ور دع و
 0 0 00 لص 0

 ب ا تلا امبرو ةياقكلا ىلع اهنم لَصْحي

 لآ 0 لأ ال م هعفني ال ثح مدني لاح

 1 5 نمل يقر هلل قا نا اق ملا لا
 عيضي الو هترث ىحيو هللعت ام ةعننم هيلع دوعت هناف هلئنم كول

 لملاو معلا نيب لصاف ا
 مومعلا هجو ىلع اذه ررق اذأ 5 او لمالا غلبت 0-3 نسحي اذببو

 كلها: ن ا ا 0 1

 00 تاظرع اذايلف 470 4 0س ايضار 6



 3و

 أمم هيلا هنوهجوي ام ىلا هنوهجويف مغأرا عابتإو مل دايقالل رطضم
 عفن هتبقاعو رش ما هل ريخ كلذ يفا يردي ال وهو هل اعفان 00

 محب ذخأو 0 م
 ججرتلاو اوإ هل عقانوخام نيب زيملا يف هلقع

 37 00 تن هاري ا راستلاو كلذ قو
 .:ناق يلرلا فلدخي وأ هلييس هيلع هوذخأو ُهَل هودأرا أمف هلهأ

 نراك هلجا نم هورانخأ ام نسحتسي لو هلهأ يار هيار فلاخ
 دعا دكار مرخص نم هَل اورانخأ دقدلقا نوت
 ها فعج ىأرو هعبط استي 0

 نشر دكر 2 هل ريخ الثم ةكايتلا وأ
 0 ا ظ

 ةيامكلا ليصحت يف هرع نم هاضق ام هيلع عاض كلذك ناك اذاف

 سفن يف هل عفنأ نراك نإو الثم ةطايخماك هرانخا ام ناك امبرو
 هرعأر ال قف تيقو.ىلا معتلا جانحيو معَ ىلأ جادجي اًضرف رهالا

 ءاوه ايلا لام يتلا ةعنصلا هللعت تقو يف وه مث هلاخ هيلع
 ايسفرعم نابت دعب الا نوكي ال كلذ اف اهم تكمل ةكع أ
 ةدم اهلعتب لغتشي دقو ةقفنلا ىلا ٍملعتلا نمز يف هجاينحأ عم

 مدنيف ًالجاع ابك اهيف ديالو مأسيف عملا نمز هيلع لوطيف
 0 رادجيو .هرما بذيذنيو هلاح للخي هن ١ لصاخاو

 ةيقت ل ا ةيورضملا لاثنالا يف بارغلا نع ىحي اك ةلاح
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 رخآالا دنع ام هنامرح ىلع فسأ اذأ نيقيرفلا نيذه نم قيرف

 0 ل لا لا
 هتصرفغل عايضم يأرلا زجاعو

 اردفلا بتاع رمأ تاف اذا ىتح

 ل ١دح ىلا مالكلا تفس لقا د ارا نيش ١ لاقف

 ةلق نم هيف د فلا فراس فا يلع ةمالملا

 باسالاب ذخالا يف يريصقت نم وه اغأ لاحلا قيضو لاما

 . تلصح دق تنا اهو بايترا اذه يف نوكي ال نا يغني تلاق
 كلاثما هيلا لصي ل ام هيف تلصوو كلاما هب تقلعت ام علا نم

 اذاف كلتع نم ةوقو كهسج نم ةحص يف هللا دبحب نالآ تنأو

 5 ةحارو لاحلا نسح هيف نوكي امف انل تذخاول كيلع
 أو ةاللص اهرفكيال ايونذ دنعلل نا كللع ينف لالحلا قزرلا

 00 ىتمو يلا لاقق لابعلا ىلع يعسلا اهرفكي مايص
 00 دولا قرط تلاقق برالا . ليصحت انل فيكو بلطلا

 هليلق ىلا لصوي ام اهنف ةروظحم ريغ هبابسإو ةروصحم ريغ قزرلا
 فالدخأو 0 توافت بسح 7 هريثك ىلا لصوي ام اهنمو
 قرطلا نسح : | ةفرعم يق ةبوعصلا امن معالاح نيابتو مةاجرد

 الا ناد ايكرلت ءانهالاو 2 ىلا ةيملل اب هلأ ةلضرلا
 ا 0110 ناجل لعن كفو ره يذلا رص لاح ف
 هله ىلع لك كاذ ذا وهف ةيمسحلا هتوقك ةةيلقعلا هتوق فعضل



2 

 يعسلاب انرما م نمو هفلخ يق ةداعلا هب ىرجا ام كلذ لائمإو
 اهيكانم يف اوشماف ) ىلاعت لاق 5 لسكلإو ةلاطبلاب اللمتلإو

 كيلع ينخي الو هنابب لوطي ام اذه لاثمإو ( هقزر نم أولكو
 قررل الط 0 ت2 ذهب هليصفت

 هتنس يراخ عابتإو ىلابعت هلبأ رمإلا ل اغنمإ هبسكت هوجوب ثيشنلاو

 املا قاتل نم مالطا ودق: يفالاو لاما ناسل هم بط
 هالوم نوي بلاط لكزل اب: تييقحلا ناكق+ ل وينلفيملا برت
 ل عال ثيشخلاو عبشلا ةضافأ هلعفو هل اح ن نا
 تلال قررلا لابسأ ف جالا اذكعي "فدلل بلاط يلاطصامو رل

 او هدنع لخب ال قاطم ضايف ميرك داوج هناحجمس إو قزرلل

 3 ناسلب هبلط ام دحا لك ىلع ضفيوهف هيدل ايف قيض
 ذو تدكلا نوب اوف يراعإ لدي لبن اسما سيدال

 لها نا كلل تلق ديهملا اذه يف ضرغلا ررقثو مالكلا اذه ديت
 يهتم اونلعو مراكفأ لج اورصق ال مثدنع لام ال نمم معلا
 4 الط كلذ ناكو هليصحت هوجوب ثبشتلاو علا ىلع مهراظنا
 مدنع لع ال نم نأ 5 ءانركذ اك هتضافال ءاعدتساو

 0 ا
 ياسلا مرحيو دعانلا قزري دق معن كلذ مهلع ٍضِيف :أ هبلط يف

 انمالك ناالا ملعت ال دقو لعت دق محو رارسإو رخا امج دجلا
 لك قحن .تايئزجلاو تايصوصخلا ايف ال تايلكلاو تايموعلا يف
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 ١ ىلا لوقعلا داشرإو هيلع ةلالدلاو هللا ىلا ةياديلا اذه

 ' هيلأم هم
 ريا نم بط بيلا دك

 ب0 إد

 يلعن ءامسلا| 1 ميغ ظ

 ىلا مرح نجا زر نب نأ

 قرفت يأ .ناقرتقم ن 1 ادض

 هنركم ,ءاضبلا لع ليلدلا ا

 قمح |شيعبيطوبيبللا سوب

 2 اهب سنايتسي ةيبدأ و نو ةيباطخ همحو هذه تلأقف

 نم سانلا ى ر كت لاوجا عيمج ف درطت الو لاقملا صعب

 م سيل ٍلعلا نر ١ لابلاب رطخي يذبأو ينع ريقفو ينغ ماع

 هذه سب ةمزالم الو ىنغلا ضلسلا 1 لهجا ال مرا تيابسأ

 ةعسلإو ىنغلا تابجوم دجا ملعلاو سكعلا يلع ةيضيلا لي رومالا
 رخآ بابسإو ضاق اوع الول ةعضلاو رقفلا 7 دحأ لهج|و

 رادلا هذه لمج ا هناجس هلا نا كلذو لهجلا ريغو لعلا ريغ
 . .ةيداع بابسأب اهيف رومالا طبر رابدخالاو يعسلاو بسكلا عضوم

 برشا و لكآلإب يرلإو عيشلا لوصحت ايم دجوتو اهدنع لصي

4 . 00 



 ا

 هللا تادارم ىلع كحلا ىلع ”مادقا يعطق ٌصنو يعرش ليلد هب درب
 اذكىظن اناب رابخالا امأ ةيدوعلا بدا فاني اذهو نيمختل اب هناججس

 عم هيف روذحم ال قدص وهو عقاولاب رابخأ ةنال هب ساب الف
 سالف نع تلاس ام امإو ريبخلا يلعلا ىلا ةقيقحلا لع ضيوفت
 لاك نم مقزر ام ءاملعلا قزَر ال هللا نأ اهنم ةريثك لاوقأ هيف
 مهن ام كلذ ةلباقم يف ءالهجلا لعج لضنلاو ةفرعملاو لقعلا
 يف لهاجلل ىنغلا ناكف ىنغلا ةرثكو لاما ةعسو شيعلا دغر نم
 د كورلا ىراتم مينا لركن لمانلا رولا ةنلالا
 ا هللا نا اهنمو ٠ هيلع بوسحم ءرلل ءاكذ ٠ !ولاق كلذلو ةيكحا
 ضْعبب نم اوبسكتي نأ ةالعلل ىتأت لاملا ةعس لاهجلا قزَر
 ممولعب عافتنالل مهلا لاهجلا جاينحإو ملقعو مهلع ةطساوب ملاومأ
 عم لاملا ناكو سكعلاب رمالا ناك ولو نايحالا ضعب يقولو
 ماو نم هب نولاني هجو لاهجتل ناك ام لضفلإو ٍلعلا لها
 . لاق ثيح مامت يلا رد هللو لاهجلا كتللهيو لاخلا لضخ

 1 | ىلع يقتات قازرالا تناك ولو

 ماهل نهج نم اذا َنكلم
 نانرحما هللا لكو لاق نا رهجرزب نع يكحي ام اهنمو

 ناكل ةليحلاب قزرلا ناكول نا عيل لهجلاب قزرلإو لقعلاب
 رومالا نا ىلع لدف هبدكبب لايثحالاو هبلطم هوجوب ملعا لقاعلا
 غب ةيكدملا كياكَف هتركفو مدآ نبأ عنصب ال هتردكو هئاضنب يرجت
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 سماخلا كاذو اذه نيب وه ام اهنمو ربدتو رظن لوط ىلا جانحي ال
 عطفتن الف .ةلهو لّوا نرم رما يف ةمكحلإو رسلا انل ربظي مل اذا انا

 ةعاطتسالا ردقب هل ةمكحلا سهلنو هيف رظنن لب هنم سأيلاب
 يذلا مانملا نم هددصب انذخأ امفرظنلا يق انب 0

 شيع قيض يف ةمكحلا نع ثجبلا وهو مالكلا اذه قابنا
 لاك راف ملام ةرثكو ءالهجل | ةشيع دغرو ملاح رقفو 0 ٠

 ان لا ل ةكح هحو كلذ فكدع

 تاوطتو تنبأ ايف تنسحأ رييشلا لاقف ديريامب هللا تلي ىت> هلقعب .

 نايبلا ءافيتسا هيعدتسي نراك ءيش كيلع يتب نكلو تلوط اب
 ةعقاولا رومالا رم يش يف انرظن اذا انا كلذ مالكلا ماقإو
 000  لطدنا رسو ةكح هنبو لايتم | هترذقو هان اضق
 '0 امن ننيو كاردالا هيلا < لضم تبيح لع لعلا

 سفنلا .جايترإو رطاخلا ا

 تكللذ ناب مزجتو هب لوفلا عطقت نا انل يغبني ال نكلو تلق اك
 ينلا ةمكحلا نيع رمالا سفنو عقاولا يف وه انل جال يذلا هجولا
 لب ردقو هيلع ىب يذلا ربلاورمالا كلذب ىلاغت هللا.اهدارأ
 <34 راجل وأ اذك رمالا اذه يف ةكحملا نلغا ناسنالا: لوقي

 رخآ مكدحو .رارسا رمالا اذه يف هل نوكي نأ زوجيو اذكو اذك
 نيموصعم انبسل ذأ. ةيلكلاب هيلا انهت امريغ ةكحلا تناك اميرو

 م نأ هيب مزجيإو كلذ ف لوقلا عطقف ءاطخمإو مثولاو طلغلا نم



 ل

 لع ربضلابف كات امأو ( متذيزال عركش .رتاو ) لوقي ةناحس

 انس ل فلا ن وراسل ىرواعأ ١313) كنو بلا

 ها يوسي قالا كد
 ةهزنو نفنلا ةذلو حو 000 لجاعلا يف ةكحلإو ةقرحملا

 1 ءيت وأ ةمكحلا ةفرغم نا يف بير الورئارسا ةرسمو رطاخا
 رم ةرئازلا ( 1 ا ا تا
 و هللا مظعت ىلا ىد | ةرهابلا هتاعوتضم سناخ و هللا كاع

 ارتعالاو هترضح نم برقتلاو هيلأ ءارتلالا او هل عوضختو هتحتو

 2 ناتفطأو رطاخلا 020 0-6
 و ىنخيال 5 0 2 اضرلا نسحو 0 ديزمورسلا

 ام لك ناق كمسيفت ىلا ادصق ةلافملا لالا م تنحدر 0 ني

 لاؤنلا كلذ تلآس اذ كا يكون كيا
 ىس كلا قرط ن مصاول قيوصكلا حرت عل و
 هيلع ىترطتا ام ةقيتح كفرعا نا تدراف يدافع يف ناقلا

 ىلا تركذ ام لصاح عجرو تررق ايف تبنطأ اذطو يزف

 قالا هردقو هللا ءاضقب 0 | لوالأ رومأ ةستخ
 لونا نا ثلاتلا رسو كح نع رخال داس ل لاعفا 3

 اف 5 ينجي ةطاخألا اكان اج ةردقلا
 ا اهنم نأ اك هناجمس هللا كح نا عبارلا اهضعب ىلا لوضلا اهل

 حوضولاو روبظلا ةياغ يف وه أم اهنم تللذك انلوتع هيلا لن آل
1 
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 دقاف نم هنزنم "را نم وأ يبد ريغ اهلهجي الف راصنالا يوذ

 روبظلا يف هذهك تيسيل رارسأو مكح كلذ نيبو يغ ةريصبلا
 , ام اهنمو ركفدلا نمريسيب فرعي ام اهنف رانتسالا يف ىلوالاك الو
 تارا ينكتب :اماهمو زيدملاو. نظنلا نم ريبك لع فقوح

 نرد ماهفالا ضعبل ربظي ام اهنمو ةدابعلاو ىوقتلاو ةدهاجلاو

  اكللذل دهني ماوعلا ىلع ىنخيو صاوخل ربظي امو ماهنالا ضعب
 لكو مانا ليصنت يف مالكلا ةلاطا نع ينغي ابي ةبرجتل و ةدهاشملا
 هنكحت انع هإ 0 يلا ل ف ل انييظلام
 اننربظي ل اذأ ذا انب نسحي الف كلزك كلذ نراك اذاف هلدعو

 لمألا عطقت نا هدب <يداب هلالج لج هلاعن نم ءيش يفرسلا

 لب هتيكح ىلا ىلا لوصولا يف هللا 0 كا هتقرعم نم

 0 لاعإو ركفلا لاغشاب ةعاطتسالا ردق ىلع ةيكحلا بلطن

 00 الج امانلمي ىح ةريزسلاو ليلا نسحب هيلا ءاقالاو
 كلذ نم هلء انيلع ض افا اذ هاياطع راس ار ٠ :انلع ضئفيو

 نصت ىتح بلطلا ىلع انربص هرس 0 ءانركش
 الوأ اما هوجو نم باونلإو رجالا ديزم كلذب انل لصحف هيلا
 سامو ىلاعتو هناجمس هللا تاعونصم يف ركفلاو رظنلا لاعتسابف

 نم رينك نم :لضفا نانجلا ركف نمريسيلا نا ررقث دقو هتاذ يف .
 هللاوأ هلع انيلع ضيفي ام ىلع ركشلابف اًياث امإو ناكرالا لع
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 وه ا انيلع راشا دف :8اك< هنا كلذ دعبتابل ربظيو هعنل اخ ىلع
 يف "اذه لاشإو هنلاخجتان طاف انيلع ينخ ام هل ريظو باول

 ادا ن ومم اكس

 هلضنب مهم دحاولا ىريف راكفالاو لاوقالاو راظنالاو ارالا
 ىواستل كلذ الولو هتربخ ةلقو هلهجل هريغ ىلع ىنخب ام هجبرتو
 "افلا لجرلا رماي دقو ءاوهالاو ءارالا تقتناو ءالهج إو ءالضنلا
 غب ةدئافلا ميظعب هيلع دوعيو ةعفني ءيثب ا بلا
 «سط هم ريو ىصلا سنن ىنلا كلذ هجج كايت وا كا
 الو اذه هدلاو لقع نع 0 دك ةزمال

 م نيْثلا لقع !ىلا ريغدلا يبصلا لقع ةبسن نأ كش
 لفتع ةبنسن نم لجإو ظعا ربصبلا نطفلا لقع ىلا لهاجلا رغلا
 ريغضلا يبصلا نافريثكب ليلجلا برلا ىلع ىلا ليلذلا دبعلا
 نطنلإو ريبكلا خيشلا سنج نم ما دلاو

  0ديعلا فالخب اهنع .لقعلا ةجرد يف الق نو امعون

 ناريظف امهيب ةبسانم الو هبش الف ءيش هلك سيل يذلا هبرو
 هناجيس هللا ةعلطإو ةيملالا ركحلا ضعب 4 فشكلأ نإو لتعلا
 اهرثكاب الو ابعيبجي ةطاحالا ىلا هل ليبس الف اهرارسأ نم ءيش ىلع
 رئاصبلا راظنا ىئالنث ةنويكم رارسإو ةنوصم 5 هناش زع هللف
 , كلذ عم هل نا آلا اهولصي الف اهلع رباكألا م ىنافتتو اود
 ا راهنلا.ةعبار يس سلا روهظ ةرهاظ اج



 نا ْ ْ

 1000011 زك اكل لعبا هلا ثبات رومألا تيراتطت

 ريك وأ ريغص نم م رضح ربظ وأ ينخ

 رحجحب انا لقاعلا لقعو ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم معي الأ

 ا 1 درع ام را اقرقاوط ياا ءايشالا ف هأري أيسحب

 001 لا فطار انا اهتم انظازي ند
 010 داع ليدالر ايلا ليس ال ىلا ايلا هابط

 كلذ قادصمو اهمهف هل اتي فيكو اهلع هل نب :ا نث اهنع لوزعمو

 ةريصبلا رونو لقعلا ديزم ةيرنانيلع هلل ةرثآ نم انعون ينب يفدجتاننأ ٠

 راكان ر لح ذل اعقا لك انتو هل وحلا عيمج اندقت اذاق ةيربقلا ةرثكو
 هلا نم رخالا ضعبلا يف كلذ انيلع يتخو هروم 00

 ا 0 نم اولخ اهضعب انيار

 هلقع ة راك يف هنأو ال 0

 ا ام هتيرجت ديزم معو مهن مل ام

 ةرس انلع أيف 1 ةقفاوم 0 ا ليت ىلع داهتعا لضفو

 ىلع هروما نمرما يف ةمكحلإو رسلا ةفرعم مدع انلبحي مل هلعف نم

 . رع رمالا كلذ ولخب مزج وأ هعكح يف جدفلاو هب نظلا ْؤْس
 00 ادت لع كلذ ليغ لبنا دق قرتلاو ةكفل

 ا الرو هتفرعم ةرثكب هي ١/ لصو امل انلوصو مدعو هنجرد

 ال نلف هيركو التع 8 رثك اوه" نم ىف 1 الع ب

 مدلل ك5 لدمأ هللا تا ذا هلوق فلاختو
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 اًيدق ءانفرع ءيث اذهف الهم تلاقق لجاعلا يس بولظلا ضعب
 :لييدن يضلا 4 تر ًاهيلعتو اًناعت هنم انغرفو

 0 نا 5 لفات لوكلا نع ادع لقال

 1 كا يضف ههكعل هدا ءاضقب ءيش لك" نأ

 رهو اء هللا نا معا
 اييغان أ اذ هلكت وم نراسنالا ناف ةيلج وأ ةيفخ هر ةيلع

 00 هالوو ةيكحلا نم ٠ ارفأو أردقو لقعلا نم اهيظع

 مالطا |و رومالا بقاوعو لاوحألا قئاقح يف رظنلإو ةريصبلا
 تهزنتو لطابلا . .رع هسفن تعفرت هدجت ءايشالا ضماوغ ىلع

 لزم. ناكي ال, ئج وقللا وعيضز وم ١ كوع فنعلا» كاملا كف
 اهديزي ةيكح .:رغ هلاعفإو هلاوقأ نم. ءقثو هاا ا
 هيكل ىضنتل قيفوتلاب هديأو ةيضعلاي هنا ذئماءاخأ اَهنشَيي ةنكنو

 نع ءيش برغي ال يذلا ريبخا يكحلا ريدقلا اطلب كف

 20000 ناز وججأ همكحو 1 ذشيال كهل
 يم 00 نظي نأ لقعلا نم ةعملوأ

 يبا ك2 | نع ولخب وأ هرم نم ءيش ةحاس ىلا ثبعلا قرطتي
 عم ان من الكر 00 نح دقو اقف نب ءيش
 0 "زد ,نإودلفاغملا لت نأ كلذ
 ىلا :لضيإلاناو ل ابك هللا مع ةطاحالا ىلا 66

 يف ةثدلا رودقملا فيعاضت ف 508 ا مح ناف ابلقأ ةفرعم



 اا ١ :

 يغلا ةلظ يق هب يوبهيو 0 ةريصن سطي لوجأ نإو

 كاردا نع هعنيو ةينابرلا تر سماشم قع هرم امر
 - لابخنا يداو ىلا هدوقيو ةب ةيفخنا فئاطللا نم ناوكالا يف عذوا ام

 محن ايشثلا رداوظ الا ىري الف لالذالو ةنبلا بوث ةرمكو
 ةدارالآ نع لزعب نوكيف ةلطاع ماهوإو ةلطاب ماكحاب ابيلع
 اذلو هرضي ام .هعفني ام ةقيقحلا لزب الف ةيللالا كحلإو ةينابرلا

 هسفن ودع مت راكع نمو .(ةسفن ودع لهاجا ) للانمالا يف لاقي

 هوررقو نازبملا 1 هررح يذلا سايقلا ىضتقمو هبر ودع ناك
 لقاعلا لاقي نا هوردقو ّلخلا اذه نم هقتتسا يذلا موهملاو

 00 الا ع الا ياا

 جارختسا يف لوعي ال ام كلذ ريغ ىلأ هبر فرع هسفن فرع نم
 اذه:ررقت اذا نكلو كيلا 0 كيلع الا هات

 لاق كدنع ام.علطتسإو كيار ناي ا ال
 لهاحلاو 0 ساما 6 | تلاق وه امو

 ليج لها دنع ةعسلإو ىنغلا انيارو انلق 5 هيرو هسفن ودع

 . كلذ يف ةكملا اذ لوقن اك لضفلاو ملعلا لها عم لفلو رققلاو
 هودع اهيف بلقحلا هبيبح معن نم امورحت بيبح ا نوحي: تنيكو

 ٠ 211 لالا رذواعلع, نوكم ف ىباسلا هللا ءاضقيلنه.لاتف
 ' ا رضاانانيع انزيمكمطل نونم الو لني اعيلاسال
 0 لجالا يق باونلا 6-2 يل اضقلا ب يرعاشتك
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 (ةاهنور هلا يع ألا 'ضرالا يف لد نف انو )ىلا هلأ لف
 ينذخاوت ال نأ كوجرإو ينعول ران اروع ىرجا يذلا اذبف ٠

 ظعاو ةقفش لاجرلا نم رثكا ءاسنلا نا ٍلعت كناف كلذ يف
 : وي م “ 00 5 - مم

 ' 0 ِ نبع و ريكلا ىرإو انتليع ةدشو 35-

 لاكلاو معلا له لهأ بلاغو اعاودإو ةفيرشلا ىلا ل

 لفجيلاو رقتلاب اًنورقم للعلا دجاف لالووسلا كا
 هليق نم تتاثكلا ىف: هر ولام تاوضلا' نأ دهعإو ؛ ةداقتلل لن

 ىرت ال ساوحلا نكل كلذ 0 رشبو ) ىلاعت
 مي هبر فاطلا هبحاص 0 0 0 ل

 ا ءادلا اذه 0 لاسإو كلنع هئافخا يف

 كديزأ اناو تلاقق يرمأ يف ينريحو يركف لغشؤ ينج ىفرا ف
 نأ تلاق تاه لاقف دعب ايلا قناع الو كيكش اذ لف

 حدم يف لولا .اولاطأ دق 58 نم نيمدقملاو كلضفلا رباك

 رون هنأ :اولاق ثيح هلصإو قزرلل اباب هول ج امبرو هلهإو معلا
 كارايل بففكمت نأ: ىلا اهب وطبق :نادنألا قنوت هنن ء ضاعت

 لالجالاو ةييطاو لاجل للح هبحاص ومكيف نإوكالا قئاتح
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 دا - روع هكا لا -

 4 1 ينع ودل ام ريغ تا ادع

 ناك ناف لترسم ريغ تدضصف وأ ةلترش ف تسند نوكأ نا

 ” نم ناك ؟نإو نم. كيلا ترذدعا هنلغا لو ئم طرفزمال كلذ

 تطلاماف ةنع دعابتلا ف يدهج ةياغ تلذب كفن هتهرك يل عبط

 باقتلا اهريمخ رتتسم . رع تضلنو بابلجا أهرس غراوكت نع

 تألاقو

 ةسماخلا ةرماسملا

 ةر واح

 لما بو كلعو ىلع ملصي نا هلاسإو كلو يل هللارفغتسا
 يذلا كلا نا ىقدصلا كّضحمإو ىلا كل لوقإو "كلو
 رووا يف افإو. بيس هيف كل سيل ينارتعا يذلا لوحن و يئارع
 بيكو لاق يدنإو يشيع ةحار تبهذا رطإوخو يسفن ىلا اهتبلج
 قيض نم تفساف انلايع ةرثكو انلاحرفتل ترظن تلاق-كلذ
 نع تاهذو انتام دعب ملاح ءوس. نم تفخو انتايح ف مهشيع
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 ربصلاو رفظلا ىننج ربصلا شرغ نمو روجالا ٍبجوتسم روكشم

 ير وكس ىدا ار هصغلا ىلع .
 غي نيدلا باهش لوق ركذتيو اضل ةاداعم اضرلا مدعو هاولب
 00 رشم مل اذأ عفانلا هفينصتو عماجلا هبيذبع

 ١ نامزلا دبع ناسنالا ناف ديري ام ىلع هعم ٍشماف ديرت

 0 اهاقلت يبا كلو هب ترم يلا ظعاوملا نم كلذ

 ناك نركاو هلايع ةرثكب هئالعإ ىلعربصيو هلاحم ىضري كلذ
 داما تفص 0 5 هكأ ك1 0 ا قوي

0 050 0 0 0 

 هنجوز تنأكو هلالعضاو هرقفو هلايع ركذت مطملاو فرشلي 2

 نم رذحتو اهرما نامتك يف غلابت تناك اها الا ةلاحلا هذهب ايا.

 كلذك وه ا كي شيوششت ىلع افوخ اهرس ءاشفأ .
 ة 0 لا ا

 . ىلع مالكلا ذخايف 0 نيبو هنو 0
 سشيوشت ديريف ةقيتح اب هربت نأ نم ًافوخ 5 ققدي الو هه

 م هلوو ءاكي فيس اهدجوف ةرم اهيلع لخد نأ ىلا ةدئاف الب هركف
 بلط هي اهيلع جاحلالا آلا ةعسي ملف هلو اه ةداعلا يف قبسي

 ' اهلع مسقأو اهتانعو اهيزح هجوو امهئاكب ببس نرع جاصفألا
8 



 ل
 أمادتاكلا نم تلعنو 0 تبتكق ةباتكلا اهلعيو
 اهلعف هلعي ام هك هدام رتل اك
 0 لدا ريغ ىلأ م راسفنل او كي لحأو هففلأو ةيبدالا مولعلا

 نم اهبلع بجي ام عيمج ةيدوم 1 كرت لوقعملا

 سيلج نسحأ هل ت 0 8 00 قو

 يِث هعم تادحاو زاهغم 0 11 ا 0

 مزر ىتح دادسلا قيرط ةكلاس لزت لو راس اميح )علا ةيدوأ
 . ةشيعمللا روما يف هتدعاسم نع تلظعف دالوالا نم ةعبراب هلل

 ناكف اذه عمو مترثكو مثرغصل مم دخب اطاغتشأو مةييرت .ببسإ
 هالرا ركشلا غاد ناكف هترغ هتاناسحإو هت هللا ,عن نأ ىري

 ةيارحا خرم هل دري ام نأ ىري ناك هنا الآ هالوا ام يلع هل ادماح

 الع م "ىبربي ال ةلئاعلا ةيافكل ةبسنلاب ليلق ء ءيث ةارقلأو

 هدالوإو ثالنلا هتاوخاو وه ةعست |وراص مال اليلغ ل يوري

 هنع عزت الل دوعلاو هنم رف ايف 2 ىنخي' هلجوزو ةعبرالا
 000 لاحلا ةرثك نم ةياجرا ةيمقلاو ةيلالا ةثاحلا ف ]ماو

 ةمكحلا رارساب لعلل الو اببس قيضلا نم هب ام جرغنت دحي الو لاخلا

 لونيو ءالوم ىلا هرمأ ضوفي هإوثو هعرول ناك هنكلو اًبلظم ةيللالا
 ايلع ربضلاف رومالا يرت هللا ةمستب ناك اذا هسفنل اًبطاخم



 ان

 ذقلاو لحرلا نيب ايزرمو نبغلا ادعو درر
 ةددمفم دهم

 ةليعلا

 ناكملاب تلحو هدنع ترفتسا الف .لقانلا لاق
 - اهل هللا مسق اهب ةيضار ءاهبو ءاكذ ثتاذ اهدجو هدعأ

 هناجبس هللا دمحو هانم اهب نيدلا لع غلبف ليمجلا ىتت الو ليلا
 بلطل وه غرفتو هتإوخأ ةيبرت يف ةنؤملا هتفك ثيح هالوأ ام ىلع
 نسحتو اهزنم اهب ربدت ةنطف ةبحاص تناكو هتايتخ ةءارقو ملعلا

 زيرظنلاو ةطايخلاك عئانص ضعب فرعتو اهو اهيلع ايفضرصنلا
 لزاما مزاول يف هفرصت كلذ نم اطرسبت افكو ريرحلا بكو
 نفرعي ل اهجوز تاوخأ 0-0 فارسأ ريغ نم
 ترمش 0 نع ينغتسي ال يبل ةيلزنمل 0
 اذأ نزلي ام عيمج ّنملعت ثذخأإو دجلا دعاس نع
 تغرفتو 0 ةمدخب نق !هتانبك ا ّنرصو 5 يف نذخاف

 هلاح نحن اهجوز ةدعاسم يف هفرصت رسبت اكو اهعئانصل يف
 ةيلاوتم يلايلو ةلواطتم امايا ةلاحلا هذه ىلع اوثكمو هلاب قارو
 دجو هنأ مث لاق الو لبق منيب ثدحي الو لابب مل مر

 انيشف اًنيش نيدلا دعإوق هنم اهني راصف ملعلا لعبل اليم اهدنع
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 ةدعاسملا ِت ا يد اا تي ف ةمسلا ىلع هدايعال هيف

 مثدنع ا مع موقي ال رصعلا اذه يف رصم ءاينغأ نم هأرأ نم

 لهج نمو هلهج ام ودع ناسنالا نال :وديري ا
 ددرنإو رطاوخماو راكف ف الا هذه لثم يف ب تلشأ تلو امو هاداع

 ريختلا قرط يلع تبعشتو ريتا يب دادزاف رداصللاو 0

 تعجرف ميهأ داو يأ يف رد الرام لذ ف حم :
 نم حاصلا فليقل: رع ادرو امو رابخالاو ثيدحلا ب اك

 يل لاق لاق هنع هللا يضر رباج نع درو ام تارقف راثالا

 اركل لاق من تلق تجوزنأ مسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 كاتمأو ايل 1 0 ا ا

 سو 5 00 0 0

 يللاحل ةبسنلاب ةريقتلا تلقف ةنوؤم ٌنهرسيا ةكرب ءاسنلا عا لاق

 ام ليلقي ةعانقلل برقإو ةنوعم رثكا يلايعل ةبسنل ابو ةنوؤم رسيا
0 0 

 ظ را ل

 ردق ُّغ ثلقاو ةوهشلا ثرضحاف باع امو هي يخرف قادصلا
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 جاوزلا نأ هل نييتو راشتسإو راختساف ترشتساف جتاشملا ضعب

 اذام ىلع ردي مو لوالا يح ع طمس

 نا باوصلا ل 3 لّوعي

 بدبقم 0 لاق ركن 25 5000

 قدام كررشنق بد |و ربنلا نيب زيمأ الو 0 يدها ال

 هيفال امم ها ا بادالا بتك

 ةرد تناك نإو ركبلا نال ةيرعهنم رذحي اع اهنم ةدحإو تسيلو
 ْ الو سبال اهاشغتسا الو 8 اهسندي مل ةنونكم ةضيو ةنوزخم
 ةئيطب نانعلا ةياداما-الا ةقتاط: امنكرو الو كيلع ايقاف

 نيلجاو سبل انا لوقت طيني ينم روك انعم نا ١
 عانضلا تناك إو يف بيلا اماون نسحيو قلطأ نم بلطإو
 ان آلا بطاحملا ةطوشنإو بكارلا ةلابشت ةربخلا ةنطفلإو دل

 يغب اماطو تنكو تنك اهباد لمعتسملا ءاعولاو لدبتسملا س

 سهخلا نرم رمت نيإو سمإو مويلا نيب ناتشو ترصنف َ
 . رابخالا روشنم رم هتعلاطو رافسالا يف هتارق ام اذه لاثمإو

 ليلقلاب ىضرت تناك نو .ةريقفلا نأ تيأرو راعشالا موظنمو
 ةارقو ةيارحلإو تاقدصلا نم يل دري ام نأ الآ ريسيلاب عنقثو

 لجال ديزي اب يني الف مزاللا ردق 0 يفكي امنا تاما

 رما يف اهجوز تدعاس نأو ةينغلا نإو مزاوللا نم ةجوزلا

 بجياال ام قوقحلا نم اط بجيو ةريثك اهمزإول ن | آلا ةشيعملا
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 ةثلابلا ة :رمأسملا

 جاوزلا

 معلا بلط يق هراهن 002000 | كلذ ىلع ىضمو

 ٌنظوعي نم مدعو هتإوخ | نس رغصل هنكل تاما ةأرق يف هليلو

 غب تغرف نب لابلا لوغشم اًمئاد ناك ناش + جالصاب موقيو

 يف يعسلأو ملعلا ب و
 ا قادما ريل ف ركشت انا نراك هنا الا عوتشنمم_ ليضع

 قو ةيجوزلا قدح ه1 امو ةجوزلا ةقفنو فافزلا
 هتغر تلق هلك كلذب يني ال ةلاحلا هذه يف هل درب راو

 ل يق ةباد نم امو ) ىلاعت هلوق ركذ اذإو هتين ثفعضو

 ديري جوزت نم ملسو هيلع هللا يىلص هلوقو ( اهقزر هللا ىلع
 رعشقال ينا باطخلا نيرمع لوقو ( هنوع هللا ىلع قحم فانعلا

 | راو متر جاوزلا ةيس ثرثك (ةأرما هل تسيل باثثلا ن
 املا و فكل نر نم دو داكن كو
 ايو ةراغتسالا نم تنا ني : أ هسفن يف لاق هنأ مث نيلاحا دح

 رختسيلف رماب مكدحا ”م 7 ل
 هبف نراف هبلق هيلا ىسي يذلا ىلارظنيل مث تارم عبس هيف هبر

 العب لو هلع هلا لص نراك ةياعحلا ضعب لوقو (ردخلا
 ىلا بهذ وا ترختنا ًالهف ( نآرفلا ن نم ةروسلا انمهاعي 15 ةراختسالا
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 رصم ىلا هتإوخاب هجوت نيدلا لع نا مم نراكدقو فئاظرلا
 هتيأرجب ٌنييتأي 0 و هيف ٌنطزنإو عبر يف اب نط رجأتسإو

 نيباضت ةعبرا توفل ةيفاك نكت مل 1 اهنكلو رهزالاب ل ةبترما
 هتاوخأ لاحو ةلاح مل حرشو رهزالا لها ريهاشم ضعب دصقف
 01 ةيارج بيترت اق هل |وعس مهدل ابرقمو مهلا احم هنوكلو

 هتتقنل ةيافك نينيارجلا نم هل ٍتتر ايف نكي مل كلذ عمو لولخلا
 56 ةشيعملا ريبدت يف ريحتو هردص كلذ نم قاضف هتاوخا ةقفنو

 ايشغو تاهت يف يلايللا دالوا عم ةارنلا ىلا نورا كال
 ل دن قرد اقدار ١ لهأ لزانم

 ناكف تاروظحلا يت تارورضلا نب تاورلا كنه هيف

 باهذلا يف معبتيو تامخمأ ا ضعب يف معم به
 ضعب كلذ .رم هل لصحت تاقدصلا ذخال ءارمالا توبب 1

 رققلا قيض نرم ضلختلا ضعب صلختو هلإوحا يف عاسنا

 هلاحوأو



 ل

 ضرعت نأ يغني ال ةنإو الصح يتلا ريغ ىتش مولع هش
 ةيعرشلا مولعلا يف اًريتم ناك نم الا. سانلا اياضق لصفو ءاضنال
 عابتا نع ليما مدعب هسفن نم اتثإو اهعورفو اطوصأ نم اعلضتم
 ةمايقلا موي الؤسم نوكي نأ ىضري ال ةنإو قلخلا نيب رحل يف قمح
 هللا ىلص لاق دقف تبث نودب نراك اذا اصوصخ هب محي اع
 لاق ةكاس ةمايقا 0 لدعلا يضانلا ىلع نيتايل سو هيلع

 عطلا هرغي نأ ىثخي هنإو اهسال طق ةرق يف نينثأ نيب ضيم
 ىلع ميو لظبف ةيضفنلا تاوهشلا لئابح يف عقيف ايندلا تحو
 ىلوألاف ليلق ايندلا عاتبو يضقتي رمت إو ةيعرشلا ةقيرطلا فالخ
 لاثمإو. ىرقالا تبسلا اهناف ىوقتلا ىرعب كسمتن نأ لقاعلاب
 00 ا ب ا يوم ناك اف مالكلا اذه
 0 + ىلاعت هللا ءاش نار يبرق اع مل لاق كلذ نم

 ع م مارك نم ريرض لجر سلجم يف ناكو ديري امل هللا
 ريمشلا توم دعب ون زاكو عماجلا ها ل هتفيظوو نارقلا

 3 اما | اتقوم معالص يق مل اماما هولعج

 كلذي ريرضلا. حرف ىبإو رضح الف هدلإو ةفيظو لوو رهزللا
 اال ةفيظولا هذهب القتشم ر ذكيح ريصي هنأ ببس.هسنن يي

 |ولافق ريرضلا ىلا ليه دلبلا ئاشم ضعب ناكو هريغو جاكن دقع
 "11 ادلب نوحاسلا نم لجرريرضلا نوني ليوم خل
 هذه هدبلقت 1 اعيمج |وقتتاف هريغي نه ىلوا رف ةفرعملا تح ةفرعنو
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 زاح دقو ّصاوخلاو رباكألاو ءايلعلا كلزب هل دهشي صاخكلاو

 ةريسي ةدم يف ةديرفلا ةقئافلا ايازلاو ةديمحلا فاصوالا هذه عيمج

 هسأر طقسم ىلا ّنحي ملو هنطو ىلا اهيفرفاسي مل ةرينكر يغ ماوعأو
 هجوتف هيلع مهأرف زعي نمو هيدلاو تومبربخلا هءاج نا ىلا هنطعو
 ا 0 2 01 دلبلا ىلا

1 00 55 0 4 

 ةئاعبرا وحن هلك كلذ نم غلبفرادلا ثاثا نم رينسي ءيشو راخن

 ةدم قو رفسلا 0 دازلا رم هجانحي ام ةنم ىرتشإو شرق
 اولكتو ناريجلاو اهوداشمو اهختاشم هيلع عمتجا ةدلللا يف هتساقا
 0 ملضف ركشف مم اخ انأمإ د 0

 هللا ءاش نا كلذ دعبو ملعلا ةسارد نأ د حا يناالئاق كلذ

 هنلصح 0-3 7 0 يسار رقنو يئدلبل دوعا ىلاعت

 كلل ملم ف ترام هنتلاو

 اا 00 ام ردق لع 3 ءيشو 1 ةوالت

 ىلف ةيرقلا يف ءاضنللا ةباين كونت نال  ةيانك كبف نال ثنا لب
 ةباين كتيلوت يف انيعسو ةيالولا يضاق ىلا كب انهجوت اددنع تيقب

 جاني ءاضفلا ناب مل ذنعإو يفاف هيلع اوحتاو دلبلا يف ءاضقلا
2 
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 2 ليما رس ىلا ةذاشرإو رملي ةيانعلاو هناش ايو 7

 هنيب أم هلركذو 000 ليماو

 نيدلا لح رمإو هاجر خيشلا لبتف ةديككلا ةدوملا نم 58 8
 نع ءاهنو ليصحتا ليبس هل نيبو اهتاقوا يف سوردلا روصحب

 لوط سوردلل امزالم رذتقو نم دلولا راصف ليطعتلإو لسكلا
 علاطي هليل بلاغ ماقإو هتيب ىلا بهذ 0 ءاج اذإو هرابخ

 ليللا ضغب يبحيو ةيضاملا سوردلا رك ذتيو ةلبقتسملا سوردلا

 2 ا ليف الا هللا يشم اف ذا ةوالت يف ٠
 ال [فلبم هقثلا 34 ضورعلاو فرصلاو وحن إو ةغللا مولع
 ةغالبلا مولع عي ذخا مث ةريثك ن بنس يف هريغ هيلا لصي
 رخخأ ىلأ نف نم لقتتي ن 0 ثيدحإو ريسفنلاو لوصالاو
 راصوةةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف عرب ىتج اهقوف أم ىلإ ةجرد نمو

 ا ١ نزرتألا نب .لخل هب برضيو نآتبلا كارطأب ةلاراشي
 كو هد هلاوخإو عاشم نوضرو ةيذلاو ةعدب الا َكاَذ

 هناوخاو هخياشم رمأ هلاثتمإو هدارف ةوقو هتريصب رونو. هداهتجا

 يوذ نم نراكو هنامز 2 نم هعمس ام لك ىلع هصرحو
 ايف كيال سلجم يف دعق اذا بادالاو 6 مك ندالالا

 ةسل ايل اع باوصلا باصاو لا لكس اذاو هنعي ال
 ل تاو خانشلا نيج لاصحلا ديغ» 33 ةسناجمو ءافطللا
 ماغلا دنع قلخملاو قلخلا دويحم ابيبل ناسللا عصف يدا ارعاش
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 رفسلا مايا تضقنا ىتح ورطاخ باطو هرظان رقو كلذب ذلولا
 ايفا ةمركاو نارا ىلا لحل كلل يكف

 نأ ةنداحملا ل ىرج ام ةلمج نم ناكو ةليللا كلت هدنع

 هدلإو ءاقدصا ضعبل اًوتكم ةعم نا لجرلل نيدلا لع ىكَح
 هعم ماق جحابصلا ما الف هيلع هلدي ناب لجرلا هدعوف همسأ ةفّرعو

 دلولاب حرف هارق الف بوتككلا هالسو هدلاو تححاص ىلا هب هجونو

 دهعتو هب بحرف ةيدق ةقادصو ةبظع ةدوم هيبا نيبو هنيب نال

 هيضقتل هيلا جانجي ام لكب هربخي ناب هرمإو هدلاوك هل نوكي ناب هل
 لع هركشف هيلع سانلا زعا نم ةنال هدلإو ةبحص قب ء”افو هل
 روما ةنأل ةمزلي ام لك" ىلإ هدشري نأ ةلاسو هفورغم لع نيالا

 ينف لت ال هل لاقق هنعاطو هب هبأر نع جرخمال ن 'هدلادنو
 هيصوأو ةذتاسالا دحإل كلسإو كعم هجوتا هللا ءاش ينرا:ردغ

 نا مث كلذ ىلع اقتتإو كيلع ةعفانم دوعت اب ةعم ٍلكتإو كل

 0 ا لا
 رجلا نم بيرق تراكم يف :ةماقالا'نانخاق دخلا نم تيرق

 بحاص نسحتساف اهتاقوا لوا يف )علا سلاجم روضح هيلع لبسيل
 هتبغرو هدابتجأ ديو ولو امال د رم كلت كا ةيآر هدلاو

 عماجلا ىلا ةعم ىضم دغلا ءاج الو هيلع هصرحو ملعلا لبصحت يف
 ةقادص ةنيبرو هئيلإ ناك هئالع ريهاشم نم يش ىلع هعبجو رهزالا

 هرظن ءانلا يف هيلا بغرو هب ىصوف داقلعا نسح هيف هلو دادوو
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 ةينالا ةرماسملا
 ّْ ةدوعو رفس

 نكي مو هدلبو هلها قارفل يكيي ةرات هرفس ءدبم يف ناكف

 بصح ىف يلو ما اهيل حب او لبق نمر
 000 لسا كوكو نازل طفح نا مهل
 ديلا نإ لاو تن بالم د ناك كلنأو هفراحم ناد عابنال
 ببسب هرطاخ ردكيي اًنأيحا ناكورمالا اذه مت ىتح معلا بلطل
 هب ةداع هل تقبس نكت ل هنال هراطخأ نم ىنخي امو رحبلا 0

 هظالدخاب لستيو بكرلا ين ةعم ناك نم هريغب ىساتي ناك هنا الأ

 بئارغلا نم اييف امو ةرهاقلا ةنيدم رابخأ يف مم ةثداحلب|و و

 جرفلا هيلع بلغ ىتح اًئيشف اًئيش هنع نزخلا كلذ لن راصف

 5 يف بكرملاب نراك دقو اصوصخ خرشنإو هرطاخ باطو

 ىلا .لزن دق ناك ةرهاقلا لهأ نم بيبل حلاص لجر نيرفاسملا
 لجرلا كلذ نو جيو ادد امم شم اقف فل

 هتسرام ة ةرثكل اريدك مانلا ل أوح نم معي ةبرجت و ةفرعم بحاص

 هل فضي لجرلا راصو هعم 0 5 دحتاف مب هطالدخأو مل

 فيك هل نيبو اهب ةماقالا يف همزلي اب ههققيو اهلهإو ةنيدملا لاح
 لا لهاب طلدخا اذا هلاحو لصو اذا سانلا عم هريس نوكي

 يف هل صخرو هروزيرصم ىلا لوصولا دعب هنا هدعوو لصتاو
 ليستف هتراحو هلزنم هل فصوو بحأ تقو يأ هيلع ددرتلا
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 لاسرا ىلع ةينلا تيمصو قاعات ثرخغتسا دق اذطو دع تحت

 يا معلا بلطل ةرهاقلا ةسورحم ىلا اذه يدلو

 هرشح موي قو هرع رخآ ىلإ هرهد ةدمدب عفتتيل هيف هرجت و رهزالا
 ا هقازغل اونرحت الف هرفسل مزاينام عي تفس دقو

 ءاعدل اي اعيمج اوليتباف هيلا هتريصز ريونتب نسحيو ديلع هللا تن. نأ

 تاوذ نم هتدلإو ثناكو هلع .لبقيو هيلع هللا تث' نإو هل
 مايالا اهيلع تددعأ دق بسنلا ةليصا ضرعلا ةنوصم بسحلا

 تعفقرف. اهرما لدخإو اهرضب فك اننالاو ضارمالا اهتعدصو

 هدري نإو لوبأملا لينو لوبقلا هللا نم تبلطو ءامسلا ىلإ اهسأر

 لااجب الحصم .لاكلا لها فاصواب المج ةمالسو ةح يف هدلبل
 هتريشعو هبراقال اجر نوكيلو هتدلب لها هب عفتيل,لالجلا بايرا
 0 0 ا تعرضنو

 نم ءاكبو بين يف 3 معا عدو م | مث نيرضاحا
 00 يق هولزنأ ن هعم أوشمو هقشلأ دعبو ةقرفلا ةقرج

 ىلا 0 هيلع |وصوإو رصم ةنيدم ىلا اهجوتم
 هتدل وو هدل إو يدي ضيا وه لبقو هوعدوو هولبق نأ ديعب ملزنم

 ىلاعت هللا ةكرب ىلع راسو



3 

 او اناا رتل ىل ابو: ىلاعت هلوقيو ماحرالاو هب نولاست
 رونملاو ةريصبلل فشاكلا هناف معلل هبلطب ' آلا متي ال اذه يدوصتم

 ىهو لضنلا لها ةجرد هبحاص علبملاو لهل يحاملاو ةريرسلل
 الل هيل سيلحاو:هىلخلا يف تدخلا ههنجولا يف نسنؤلل
 ءارضلا ىلع. نيعملاو هارسلا ىلع ليلدلاو ةبرغلا يف بحاضلاو
 دعلا عليي ملعلابو ءادءالا ىلع :جالسلاو ءالخالا دنع ةنيزلإو

 هب رابكلاو كولملا ةسلاجمو ىلعلا تاجردلا يف رايخالا لزانم
 رعاشلا لاق اذلو ةرخالا يق راربالا ةنفارمو ايندلا .

 ا ا

 رساخ ناك ةلاهجلا عم ء آفبلا عر ول نللاف
 ١ ويقلاو نرولس ندا هاربا هللا لاق

 ايندلا ريخ سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقو ( نرولعي
 ىلا تفنلا هنأ مث لهجا عم ةرخالاو ايندلا رشو لعلا عم ةرخالاو

 رعاشلا لوب هبطاخو رخالا يف هدلو
 .هرخاذ .تنأ ءيشث سنفنا راعلا

 هرخافم سردت مل للعلا سردي نم
 1 هدئاوف لبقتساو معلا ىلع لبقأ

 هرخاو لابقأ رلعلا لواف

 ملعللو رطق نم ةطفتو رحب نم ةرطق هذه هدنع نمل لاق من
 لخدي .الو ٍدحي .طاحب ال ام ةرخالاو ايندلا يف ةرخافلا ايلزملا نم



 5 ظ ُش

 . عرشاعلا ةنيلغولا

 ةليذرلا . رع يلختل و ةليضفلاب يلحتا را

 ةدودحلا ةعفنلا ليصحت ىلا لصوفلاو لجو رع هللا ىلا برقفلاو
 مننلاو اهلسإو قرطلا نريبجاو..اهظخإو نوجرلا بلكات شل
 سانتا بحل :: نات ىلا عت هي مانع نئاسو ةيظو ىلهاو تاؤحال
 ا ةاهايملا اهةرجاقلا هم دصتي 1 هدابعل 7 هللا 39

 . هشغقن ِ 0 0 زملا بلظو ةهبهذ 0 هزه ناف

 3 لعفف هَل ةبسنلاب ايرمزم دا ةينب هدصق نم نأ 3

 ار ا
 3 ةبسنل اب اميمذم ارك وااو ل ةعمسل |و ءايرلأ ةينب صخت

 هنول- ضلي هني نيني نأ هبل اطل يغبنيف ملعلا أذ ذكهو صختلا

 لاا لاحلا يف ةعفريو هللا ةعفني ريخلا قيرطو هللا هجو دصقيو
 مد ةياغ 7

 هثريشع عمج هتيصو يلف نوصل ما دعب يتلا نأ

 ين يكبي وهو مل نيدلا ع ةدلاو هجوز مهفو 0

 نيدلاولا قح يف ا ا يف ير عيجج تيضق

 يفاذه يدلوب يلع ىلاعت هللا نم دقو "يلا ىتتأ نمو براقالإو
 يدعل نم نع لا لن عل نيك ينجب ند يرع رخآ

 يذلا هنا اواو ماعلا هللا رماب المماع همحر ةلص قحي اًياق اهاجو
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 هللا ليبسيف نيدهاجلا ةازغلإو اهب نيطبارماو روغنل اب نيلفكتل اك
 يذلإو ةنؤللا لل بلجي يذلا مدمو ددللا ميمو للئاقلا مهف

 دحا كنفني الو اهذهعتيو مماود ظفحب يذلا مهمو هلل مهي

 هلا لل ان العلا كلر طاع عب 0

 ( تاجرد معلا اوترا نيذلاو متم اونا نيذلا هلل عقرب ) ىلاعت
 ول ةليضفلاو 0

 هاذ ايف ريزولا ةراقح ىلع لدي ال هريزو نم لعا الثم ناطلسلا
 م لاقثم لمعي 0 اذكهو ريزولا نود نم اذكو

 هللا هجو دصق نمو ري أرش ةرذ لاقتم لمعي نمو هرب اًريخ

 1 0 يأ للعلاب ريخلا ليبسو

 الزبيبف :درادكا حن زي» قفا أ عوفول داسفلاب لع ىلع محي ال

 ىرتف لملاب ملح بجوم هلا هدا | دخإو ءاطخي

  ىل اهب اهف نيللعتم تايبتنلإو تايلقعلا يف رظنلا |وكرت ةعاج
 نالظب نرودقتعي ةفئاط ىرتو اهبابرا ةكردال لصا اهل ناك
 | انس مام تيبيط”* م ةودهات اء كقفلا

 رخال نتا ءاطخل ةنالطب ودقتعا ةفئاظو دحإول قنتأ باوصل
 )0 لا فرعي نأ يغبني لب ءاطخ لكلاو

 ةنع هللا يدر 02 ل اق اذلو صنت لك 2 ةلياسالا# لكي

 هلها ةفرعت قتلا فرعا لاجرلاب ىحلا فرغت ال
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 وحتلا ىلع يناعملا لع بترتك كلذو ميردنلإو بيترتلا كلذ ئئار .

 هليصحت لواحو نف يث ضاخ نفث باسحتا ىلع ةسدنملا معو

 | 0 عاضإو يدك دقف هلبق يذلا فزعي نا لبق

 ادكلا هانيتا نيذلا ) ىلاعت هللا لاق لئاطب جرخي ملو لطابلا

 1 الع هوركحي ىتح انف نوزواجي ال يل ( هتوالت قح هنولدي
 هقوف ام ىلا يقزتلا ءارحتن لع لك يف هدضق نوكي نا يغبنيو

 ةعساتلا :ةفيظولا

 دأري .كللذو مولعلا قرشا هنيتكريي يذلا بسلا فرتوتنا
 باسحلا لعف ليلدلا ةقاثو يناثلإو ةرثلا فرش اهدحا نايش هب
 1( بطلا لع تدجو اهضعبل امعبسن اذا الثم بطلا لعو

 لاملا ظفح باسحلا ةرثو ندبلا ظفح هترم ناف هترث رابعاب
 ةينيقي امعاف 8 0 تان "تئامحا مع تدجوو

 ةنم ريثك ناك بطلا ناك اذطو ىلوأ ةرملا ةظحالمو
 ع مولعلا 1 اذه 5 نيقيلا ىلع يبه باسحإو نييختلاب

 ءاقشلاو يدبالا لايولا نم اهتاجتو ججاورالا ظفح هترم نال نيدلا
 مذ نيدلا ع جدملاو ءارظالا اذه..رم موغي "نأ يغبني الو يدمرسلا

 ةغلل اوما ماعك ةراقتحلا نيعب اهيلا رظني نأ يغبني الو مولعلا نم هريغ

 . هييثتو نيدلا لع مظعت نم نظي الو ةحودملا نونفلا نم اهريغو
 اهيلع نيمئانلإو 90007 ناف اهجيبمتو مولعلا نم هريغ نيت



 لها

 «دعاس ن | مث ههاغو هدصتم لع د هب علطي ارظن : هيف رظنيو الا

 نم فرظتو هافوتسإو ةنم مثالاب لغتنا ًالإو هيفرجتلا 5
 ” سس مام اهضعبو ةلوافتم مولعلا ناف ةيقبلا

 ا م

 0 يره ١ ىلاعت لاق |ولهج ام ءادعا
 رعاشلا لاقو ( ميدق

 الالزلا 0 .دجي +  ضيرم ٌرمر ف اذٌكي نمو

 ةعباسلا ةغيظولا

 عاري لب ةعفد معلا نوتف.نم نف يف .ضوخ ال نأ
 لا نزاك اذارمملا ناف مهالاب هىدتيو

 | ال للاخ دع طفلا ديل لك دع ةجاوب مزحاف

 »ا نكن اعني ىعي نأ نمرثكا معلا هت

 ظ لوقي اشن
 هني تلا ةلوامن ولو. الل 2. دمي: اًميج للا ا

 هنستخأ لع لك نم اوذختث * هروغ دعب رإعلا انأ

 ةتماثلا ةنيظولا

 ناف هلبق يذلا نفلا يفوتسي ىتح ىنرف يف ضوخي ال نا
 نم قفوملاو ضعب ىلا قيرظ اهضعبو ايرورض ابيترت ةبترم مولعلا



1 

 ةنملا لوبقو حرفلاو ركشلاو ةع او ءاغصالا نسحب هيل يبلا

 عيمجي ثيرشف اريزغارطم تلان 3 نوكيف
 نم هنع هللا يضر يلع لاق دقو هلوبقل ةيلكل اب تنعذإو اهتازج
 لحج الو اجلا يف هتعت الو لاؤسلا هيلعرثكم الا اعلا قح
 تان الو ارسل .يننءالو وع اذأ يوت دج اخ الو لك اذا
 نا كيلعو هترذعم ثلدق لذ نو هترثع نيلطت الو هدنع او

 هن تناك نإ أو. ىاعت هلأ رم | ظنحي ماد ام هلل هظعتو هرقوت

 هتمدخ ىلا موقلا تقتس

 ةسماخلا ةفيظولا

 نموا ايندلا مولع نم هيف ضاخ ام ناك ءاوس سانلا فالدخا

 ةسيئوب و هي هيا را اف ةرخالا مولع

 ةدحاولا ةقيرطلا ًالوأ نقتي نا يغبني لب .عالطالاو كاردالا نم
 تاذلل ا كللذ دعب 6 هداك دنع ةيضرملا ةديمحا

 يار رادخات هلم هذاتسأ نكي ل ن :.أف ء ارالا فالدخأو لا

 ا ىلع اهيف لبق امو بهاذملا لقت هتداع امو دحإو
 ايمملا دوبل ىعالا مصي الف هداشرأ .رم رثكا هلالضأ ناف ٌةنم

 لهجا هبنو ةريحلا ىت يف دعي هلاح هذه نمو مداشرأو
 ةسداسلا ةفيظولا

 نم اعون الو ةدومحملا مولعلا نم انف علا تلاظ عدي ال نأ
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 ريغب مثرجا نورباصلا يفوي انأ ةناحس هلا لاق دقو بابلالا
 باسح

 ةعبارلا ةفيظولا

 د لا يلب ل لطلا ل راج الوم لح ركينال
 تيبطلل لهاجلا ضيرملا ناعذا هيدهصنل نعذيو ميلعنلا يف هرمأ

 فرشلاو .باونلا بلطي ردم مضارما نأ ينو قل قفشملا
 قالخا نم سيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف هتمدخب

 ربكعي نأ علا بلاطل يغبني الف ملعلا بلط يف آلا قلمتلا نمالللا .
 هل ةدانتمالا نم فكدتشتي“ نا ول اها ديك والا و

 نم آلا ملعنلا يف تغري الو ةرهشلا ميدع ركذلا "نفاخ ري

 ببس معلا نراف ةقاحلا نيع وهو رهاظملا باحصإو نيروهشملا
 قرفي مل هسرتفي راض عبس نم ايربه بلطي نمو ةداعسلاو ةاجتلا
 ررضو لماخ وأ روهشم لجر ةاجنلا قيرظ ىلا هدشري نأ نيب

 ثيح اهنتغي نرمؤللا ةلاض ةمكحلإو عبسلا ررض نم دشا لهجلا
 0 كلل ذلك ناك نم اتاك ايلا: انقاسس نمل ةنلا: دلقوو اهب رفظي
 00 كلل يرج ليشلاك < للاغملا ىتلل بح وللا

 ىلاعت هللا لاق عمسلا ءافلإو عضاونلاب آلا معلا لاني الف
 (ديهش وهو عمسلا ىفلا وا بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ يفنا )
 ةردقلا هنيعت ال مث ايهف لعل ًالباق ووجع نا بلف كدلك نعش

 ا لي كيفانرماب ديارو ملا داب ىتح مهنلا ىلع
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 1 ش ةنل انلا ةفيظولا

 0 أو دابعجالا ىلع لعلا ليصحت يف موادي نأ

 لللإو لكلا حرطيو دهجإو عسولا ةياغ لذبيو دكلإ أو ةقشملا

 0 دهبو ديالا العلو لما كرتي الو لمالا عطني الو

 رهزالا عماجملا ىلآ هرمأ لوأ غي يلا هن :| ةتاشلا ضعب نع يكح

 لع لصحي الو ةدئاف ىلا لصي ال ةدم هيف ثكَف للعلا بلطل :

 هلمأ عظف ىلا لاح هتدإو هته ترتفو هتوق تلك ىتح ةدئاع

 نم جر ما هلهإو هدلب ىلا عوجرلاو بلطلا كرت ىلع نو
 هنا قفتأ هباب وج ناعم

 0 ِي 0 0 يو ىأر

 ل 0 0
 تلصو دن تلصوف ةينأث ةرم تدعصو تاق

 تلضصو ئنج ارارم عفترتو ع كلذك لزت و تعفوو الو هيلا

 نهزبعا نوكأ ال' هللاو هسفن ف لاقف تدارا ثيح ناكملا ىلعا ىلإ

 ةفيرظ ةحو ةويطلا ةراينل يل هنأ قم هزيف ةفيعضلا ةييودلا هذه

 داعةنا مث.لثالا ةياغب ترفظ لمملا ةموادم ىلع تربص الب اهناف
 ةغباث ةمزغو ةيوق ةقو ديدج طاشنب ليصحت إو بلطلا ىلا

 ديحو راص نرا ىلا دكيو دهتجيو دي لاز مف
 يلوال ةربع هندح راصو دل .ز يف مالسالا خيسو هنارقأ ديرفو هن ةنإوأ
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 هللا ةيحر جيشلا نأ مث ملاوحا ىلا 000
 امو معلا بلاط ففئاظو هيلعت نب ءدلا لع هدلول هتيصو مخ

 بولطلا ىل الوصي لاك يل فقوتي ينل بادالا نم همزلي
 ريعحلا باذآ نا ينباي لعا لاقق بوغرملا مامت ىلع لوصحنأو
 لج رفع يف كل اهرصنخا نكلو اهليصانت دادعت لوطي ةريثك
 اهادع ام اهنع عرفتي لوصالاك اهل نوكت خئاشملا نع اهتيقلت

 ىلوالا ةنبظولا ظ

 فاصوالا مومذمو قالخالا لئاذر نرم سفنلا ميوقت
 ] نم اهلكف اهاثمإو او ربجلاو دسحلإو دقحلإو ةوهشلاو بضغلاك

 ليبسلا عطاوقو ليصحتلا عنإوم
 ةينانلا ةفيظولا

 لهالا نحب دعي اندلام لاغتثلا نم هنثالع معلا لي نأ
 نا لجرا هى ليج امو. ةلغلشو ةفراض .قئالعلا خراف :قطولاو

 قئاقجلا كارد نع 0 اممو هفوج يف نيبلق
 ةركفلاو ل ا اوما هلو الا

 فضرزالا تفشنف هوام [ىرفت لودجك ة ةقرفتم رومأ ىلع ةعزوملا

 0 ا ةرارحلا تفطدخإو هضعب

 .: عرزلا
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 كل ا بدالو ار با 5 ناوضالأ ن

 ريا را

 ةرح نبأ لك ناوخالا نم ريخت
 ش 0 تاما دنع كرس

 ائاف ارح تنراق اذذ نرراقو

 ”هؤ انرق ىتقلاب اكرزريو تك”نلزي

 فيز. نع كيف ]ذقت

 مراح بولا مونى يك اف
 يدر أ عم ىدرتف ىدرالا بحصن الو

 هنيرق نع لسو لاستال ملا نع
 يدتتي نراملاب نيرق لكف

 اوذخاف مملع ضبفلا عقو صوصللا نم ةعامج نا ىكحيو
 منم تسل انا لاقو مثدحأ مدقتف اعيجج ملتقي رماف ناظلسلا ىلا
 ىتح ٌّنغف ناطلسلا لاقف مللعفا لعفا لو مل نغم تنك امنإو
 ديز نب يدعل نيروكذملا نيببيبل ويبلغ منازل لع لوم
 ا نيرق ا غلب الف امي ىتغف

 هب رمآ م كقدص نم لواانإو كفطنا نم ناجم ناطلسلا
 راجنلا طلاخيو رارشالا تحاصي نم ةبقاع هذهو معم لت
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 بدالا ةربكلا لعب. عفني لو

 تشخلا اهتموق اذا نيلت نلو

 يق هفرعي ال. رهزالا عماجلا ىلأ 1 0 هسفن يق عقوف

 0 تاكربلاو 0 : 0 ةعقبلا كلت

 ا رك الا نمل دي ْ

 لانيل هئاغ لخافا نم هئاظع سشورد ةمزالب فيرشلا معلا

 بدال او رلعلا معبحصل ٍتستكيو برالا مهكربب
 دهرا ق ناك

 ةينلا هذه ىلع كك اعت هللا لا دج دو نك هرع براقث

 دعإو اهيلع مصو اهيلا . كرف هرطاخ لامو هردص اه حرشناف
 هعم ثتكو ةريسي تناك نإو ةريخذلاو دازلا نم مزلي ام هدلول

 نايعإو اهراجت ريفاشم نم ةرهالا رصم يف هل قيدض ىلا اًوتكم
 ناو دلاولاك هتامم عيمج يف هدلول نروكي نا هوجري اهريهاشم
 دجامالا ءابلعلا نم تيحلاصلا ىلع هعاتجا ف ةطسإو نوكي

 فىوأو هييدات يف ةعيصنلا اولذبيو هييزهعب إوححسيل منم ةبّرقيو
 ثكفرصي 0 هيلع هعفن 1 ايف هيلع لاثتمالاو ةعاطلاب هدّلو

 3815 يناثلا تندم نإوت ةيلا:ةنودشري ام ليضحت يق هتاقوأ وأ عيمج

 نمو جملا لما مايا ةودغلا يف نوكي ناو يثالملا



 رضعلا رم فلس ايف رصم ىرق نم ةيرقب ن هنأ يكح

 ةيرفلا عماج يف سانلاب يلصي ناك فيلا ءاهتف نرم .لجر
 .نلضفلا» لقا: نما ناكو. "لجو زغ ها نياك مطافطأ لعيو

 ناي الئافت نسدلا مع هان دلويربكلا ىلع هللا هقزر جالضلاو

 ةبدأو هياعك ف هانز ةنأ م نيديتجلا ءاهلعلا مالعأ نم ا
 رسل

 هللا بناتك هدلإو نع ظفحو مالغلا عرعرت نا ىلا هباذأ نساحي
 هيف ىأرف ةراسي نونف ىدابمو ةريغص نوتم ضغبو ميظعلا
 معلا ةبخمو ةحيرفلا نسحو ةباجتلا لئاخمو ءاكذلا راثا هدلاو
 هتيبرت لاك داراف هيلا قاسي الع. ةيلبانلاو هيلع يقلي الل. لوبقلاو
 لاق دقف ءايلعلا رباك ةيخرإ .. نوط ىتح هتبيبش نإوأ يف ههلعتو

 لعب ملت نم اولاقو رايك مه اوعفتتت اراغص مدالوا |ولع ءاكحملا
 رعاشلا لاقو هربك يف مدقتي ل هرغص يف

1 

8 



/ : 

 ةينايم بِذشو هيناعم بذهف ليلتلاب سيلو باتكلأ اذه نم هيلع علطا ان

 يف ةقرذتملا دئاوفلا ررغ نم يش لج ىلع للغش. اعماج اباتك ءاجش هي ناجم برقو

 ةيعانصلا نوننلاو ةيعرشلا مولعلا يف ةيّئرفالإو ةيبرعلا 2 نم ريك ٠

 ناسنالا عون بلقت امو رحيل إو ربلا بئاجمو تاقولخلا بئارغو ةقيلختا رارسإو

 رضاحلا تقولا يف هيلع وه امو رباغلا نزلا ف راودالاو رإوطالا نم هيف

 0 دعو س'وبو ان و ةحارو ردكتو ءافضو إد مدقت ند هيأع ارط امد

 نم راثكتسالا عم رومالا فرصنو روهدلا باقتب نّوشلا نم كلذ ريغ ىلا

 ةنيابتملا ءاحنالاو ةتوافتملا ت اقوال ْي هناداعو هلاو ا توب ةنرافملاو ةلباقملا

 ديو هتركف ضهنتسيو هلحيرق ةبنيو عرطاخ ذم ام ىلع هعلاطم علطيل

 3 0 را د يف هتريصب رص ل اعتسأو هرظن ناعمأو هلفع ل اعال

 مفابلا ريختو رضلاو عفنلإو رشلإو ريخبا نيب زبيمهتل إو اهنيب ةنزاوملإو اهتنراقمو

 يزيلكنا لجر عم نيدلا ملعب مسو يرصم ملا خيش ةحايس بلاق ينءاّغرفم

 ةيقرشملا لاوحالا نيب ةنراقملا لات ثيدحلا طمس ايبظن نايب نب نايه اهالك

 ةيوبوروالأو

 ةوف كرحو لابلا لغشو عمسل | عرقو رظانلا ر ظن تحت عقو 5 لكد

 اعبقم نرايبلا يتوتسم باتكلا يف رظانلا ني ةجايسلا لم سذنلا ىوق نم
 رفاسملا لذنت *ىرافلا اهيف لتني تارماسم ىلا هيمسق دقو مانملا بسحب مالكلا هيف

 ابينم ركذم لوالل قوكف ملعتملاو ملعملا هب عفتني 5 مابا ةهاكف اهيف دجيو

 هلعمحي بو باتكلا اذهب مخنلا معإ نا لوكسملا هللاو اهتفم العم يفاثللو
 ا مويل ندع ةربخذ
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 اهتمدخب موقي نا كلذ ءازاب هيلع بترتيف اهتارغ يننجيو اهناربخت عفتني الكم
 . ديهتتو ديهتو بيدهالو بيلقل نم امأش مص! و اهعننيو اهمزلي ام ءادإو

 يي اهتهج نم هيلع ان ىذا كدقف ركذ م لعف اذاف كلذ وخنو قو يرو

 هيلع ردتف اهتعق وأعنو نستو ضرالا حصل كلذبو اهنم 4 عفتنا ام ريظن“

 ارح مهو اريخ كيزتو رخآ عفن هيلع دوعتف امالصاح وفتو امءاريخ

 هلظ يف تأشن دقف "يلع زيزعلا نطولا اذه لضفب فرتعمل ينإو اذه

 دن انبأ كرد. ترض .ىع نبعتو هتل اند رخخ يف كيبرتو نبم يف تبلقثو

 هتارثو هتاريخ نم ري اريكو اريغص تععتمنو نيفو رعملا هلاجرو نيدو دعملا

 يف رعلا تيضقو دهجلا تيفوتسا ينرإو يف دجاف هتابيطب اعنتم لازا الو

 كلاذا ينافرع 1 هقوقحو هنابجإو نم يلع ام راشعم رشعب ما ا هتهدخ

 يف تمزتلا اذه ةءاطتسالا ةياغل *اهتنالإو لقملا دهجل ذب نم ينعنب ١ هب يفارتعإو
 لكب ينطو مدخا نا لاوحالا نم هيف تبلقت م غيجو لاعالا نم تدلقن ام لك

 يسل اكلج وا لق عفنلاو ةئافل اب هيلع دوعب هارا ام يناكما هغلبو يدي هنلان ام
 املؤيلا تكاااوذنو ملعتلإو ةيبرتلا يعلو سرادملاو باكا راثكتسا: يف
 ةديلهأ هيف ىرأ 1 ضي رت |و 2 وا يننتب اهغيلأت يف لاغتشالاب
 اهب مايفلا

 مالكلا هلو صصقلاو ريسلا ىلا ليت ام اًرينك سوفنلا تيأر دقو
 نايحالا نم ريثك ين اهنع ضرعن دقف ةضحلا مولعلاو ةتحين ١ نونفلا فالخ

 لابلاواخ مدع تاقوا يفو لاغتشالا ةراكن م لالملإو ةماسلا دنع اهس ال
 ارينك هنضا باتك لمع ىلا فراعملا نإويدل تراظن مايا اذه ينادحن

 بغريو اهتعل اظم ىلا اهيف رظانلا طشني ةفيطا ةياكح بولسا يف دئاونلا نم
 اماني دئاونلا كلت هقيرط ف دن ليقلا اذه نم نراك ام يف هتبغر اهيف

 ةعفملا ثبو ةئانلا ميمعت ىلع اصرح ءانع الب اونع
 بيذهت يف اًنيعتسم هللا ةيانع نم !دهتسم باتكلا اذه عجج يف تعرشف

 ديسلا لضافلا ملاعلا ايش ال ةتاسالا ةباهج ضعبب هتراشا نيسحتو ةترابع
 جقنت ىلا هتيانع فرص هناف فراعملا ناويد ليكو يركف اشاب هللادبع لجالا



 0 3 عا

 ىح انريغ يرن نا انلع بترتف اهبلع انأشن نكن لو اهيلا انلصو لالا
 انسفنا ىرن ام ظعا نرمو اذكهو مثريغ نوبري مث مث كلذ وحن ىلا اولصي
 .نطولا اذه ةسدقللا .هقوقح ناروغم : 4. ةرجح كرد نيب اظم ل نبنيدم

 انيوبو ٠ هثاوبج انشعتو هئاس تحتو هضرا قوف انشعو هب ان اشن يذلا ليلحا

 اندع نأ لك وهو هئازجا ر ءأسإ انعفتناو هن لىويتحو نا : انيذدد عأَو هئأك

 نيقباسأ |١ اندادجإو انت 1 حم ةعيص اك سه انديزيو طعإ و اندقو

 قع و :رأ انمزاف نيتحاللا ١ اندانحاو انئان | عم هنأش د”*رو ' 0

 2 عفنأ ؟ يش الو هريخو هتعفنم ق انئعااهتسأو ان دوج رخآ 00 انو هردق

 ةعقانلا ترونفلاو فراعملا ثب كثمب و هئان 1 يلعت نم هي 1 رإلاو ريغلل باجأو

 ةياغ ىلا هلاصيإو هةءهدخو هعفن يف حا دي اوناؤكي و .هقؤتح |وقرعإ 7 مويف

 تكلذب و ةناكملا واَعَو ةعق ةرلاو ةداعسلاو ةطيغلا نم هيل لحب ن . ١ نك 8

 ال اذهو مثدعل ند مهلخو موماعو مهلسن لع مهلع ةناكرب و هتارو داذزت

 . حملا عفن نيس الل لهاا كدراف هيب رآلأ نسحو ةفرعملاو مع 1 ل 0

 لا ةعفنملا فرع دلو ةرضملاو ةعشملا نع ربع ل هريغ عفن نع لق

 دوصقألل ا ركع اهنسحال يدم هل فرع ولو اهيلا 0 قرطلا فرعي

 ريفا بلطو رضف عني نأ دارا 1 لاط لب رود 0 ند اهلسأو

 يغلا تايظ ّق طبخ وهف ل 0 را لهاجا ناف رشلا بلئجاف

 هيلع امو هلاح يردي الو باوصلا 6 يدتم و ةقيقدل ا رده ا ةريخ او

 ةفدصلابف ضرغلا ص عقو نإ هربغ قروقح فرعلإ الو كيفن قوفح ملعي 1

 ارينتسم هل اعا يف ريسإ ةفرعملاو 0 بحاصو مار ريغ نم ةيمر قافتالاو

 كصقيف اضاو باوصلا ىردو عيمشل | ها جالإو اذلل نم ريفا زيجف ه ع جاع

 .هريغل آه هريغ ىلع هل امو هريغو 4سفن ردق فرعلو كلف ار حا و

 هعفن ترا 5 راع اهب مايقلا نسحو اهعاضقب هسفن ذدأبف هنطو قوقح ىريو هيل

 ةبير ال ا ا عفن ةقيقحلا يف ىه مآ هيد*ود ايدو هيضش 1 هنوك عه هنطوا

 0 اهأش ةعفرو اههدقلو اك اممصخو هدالب راج نأ نمد ةنع هيف

 ضرالا بحاصك هسفن عفن هنطو عفن ناك اذلف همكعب ثكعو هل ةئاف كلذ



 ممحرلا نمجرلا هللا مسي

 هللا خلو اهريسمو لآوتخالا ردقمو اهربدمو نإوكالا رومضم هلل دهحلا
 جدلا عاصم هبححو هلا ىلعو ىدهلا رؤنو ىتتلا سيت ديم انذيس لع

 ادبإو اًئاد اريتك ايلسن مسو ىدتقا ماديبو ىدنتها هرونب نم ّلكو

 مننطف يتل ١ هتينإوق ربذتو هلاوحا ربسو ماعلا اذه ف رظن نق دعبو

 نم عون لك دارفا نيب دجو هتك اهربدو هتردقب ةمشا لج قا اخنا اهياع

 [طابترا هسانجا نم رخإو سنج لكو ماعلا نم هرغو 2 لك نيبو ةعاونا '
 ماعلإو يلفسلا ماعلا نيب طابترالا اذه دي هنا ايك ماظن لاك ةيعْوتسب امان

 اهنعشا كبنتق اهرإوناب نضرالا ىلع قرشن نشل ا نا ىرت الإ اضفنا يولعلا

 دقعنيف ءاوطا ىلع هئذخل عنتري راخب ةرارحلا ةطسإوب ملصفنيف اهئازجإو اهئاحنا يف
 ةيصاقلا نكامالا نم هللا ءاش كثنيح ىلا هريستف حابزلا ري ءايملا وج يف اباه

 ٠ ثارغل ]و ثابنلا عاونا ضرالا هب جرخت ام ضرالا ىلع ظقسي و مارتيف ةيناّدلإو
 ٠٠١ تارصعملا نم انلزنإو اجاهو (جارس انلعجو هناجم“ هللا لاق 15 ةابعلل اقز ر

 هيث ىلع لّصح قولخم لك نا قرب من اقانلا تانجنو انأبنو اًبح هب جرخل اجاج
 كلذ راص ضرالا نم جرخي وا ءايسلا نم لزتي ام ناك ايا ماعلا اذه نم

 ماكحالاوةيلزالا مكحلا هيلع تدقق كئافو ىلع روبجم هتمذ يف نءدب هبشا هيثلا

 ْبيكرتلاو ليات ا ةطسإوب هامسلا وأ ضرآلا ىلا نيح دعب ةثادإو هضي وعتب ةيلعلا

 هللا ءاشي نا ىلا نوكلا اذه ء.اقبو ماظنلا رارقسال نيلداعتملا نيلدابتملا
 ةيغارن نأ بسان ةيرسقلا لاوحالاو ةيرطنلا رومالا يف كلذ انهلع اذاف

 ةيراينخالا انلاعقإو ةيدارالا انلإوحا يف كلذك
 هتاباقمو دضِي وعتب مايَقلا انشننا انمزلا ةايحما ته يف هيلع انلّضح ريخ لكف

 ناسحالا الا ناحالا ءازج لقو ناكمالا رذق ىلع ليجباب

 لاوحا نم ةلاح ىلع انرص ىتح دوجولا اذه ُْق ير كف لق



 مكر" نحر



 ةداهبلا بحاص لضانلا ماعلا ةرضحل

 كرابم اشاب يلع
 اًنباس ةيرصجلا ةيمومعل ١ ل اغشالا رظان

 لو زج ا

 فيجي
 ةيردنكسالاب ةسورحلا ةديرج ةعبطم يف عبط
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 ما عموع 00 007 هعالا اع

 08805 08 51م5 ءعهمزلا نو ممعربعج
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 انالاالعقعوا1ا 08 70800070 88م
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